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Amerikan imperialismi

Presidents Coolidge sanoi Philadelphiassa suurille pank-

kiireille ja tehtailijoille: "Meilla on suuri rahasto jota on
suojeltava". Taman maan tyovaenluokan ja riistettyjen far-

mareitten nimessa nostaa WORKERS (KOMMUNISTI) PUO-
LUE kysymyksen: Kuka omistaa taman "suuren rahaston",

kenenka etujen hyvaksi on sita suojeltava ja kuka kantaa
taakan tiistii suojelemisesta? Taman 'suuren rahaston" omis-

taa kourallinen voimakkaita pankkiireja, tehtailijoita ja raii-

tatiemagriaatteja. Ainoan osuuden minka tyolaiset ja tyota-

tekevat farmarit siita saavat on riisto ja koyhyys ja koko

taakka taman Amerikan imperialism^ "suuren rahaston"

suojelemisesta lepaa teollisuustyolaisten ja maanviljelystyo-

laisten hartioilla.

Amerika on tiihaan maailman voimakkain maa. Ameri-
kan rikkaus, tuo "suuri rahasto", nousee 400:aan biljoonaan

dollariin. Puolet maailman kullasta on nyt Yhdysvaltain hal-

lussa. Amerika, joka kasittaa ainoastaan 7 prosenttia maail-

man vakiluvusta, kontrolloi maailman rikkauksien enemmis-
toa. 44 prosenttia maailman kivihiilesta, 70 prosenttia maail-

man tuottamasta oljysta, 52 tonnia jokaisesta tuotetusta

100:sta tonnista terasta, 60 prosenttia puuvillasta ja mais-

sista ja puolta maailman rautateista, kuparista ja vaiurau-
dasta.

Jattilaismainen piiaoman kasaantuminen ja keskittymincn
on kaynnissa. Pankkitalletusten kokonaissumma on nyt 56

biljoonaa dollaria. Amerikassa on nyt yli 1,000 sellaista

tehdasta, joissa kussakin on enemman kuin 1,000 tyolaista.

Naissa, tehtaissa on yhteensa tyolaisia noin kaksi ja puoli

miljoonaa. Kaikista palkkatyblaisista valmistaa yli 56 pro-

senttia suoritetusta tybsta 10,000 :ssa tehtaassa, joista kukin
valmistaa tuotteita miljoonan dollarin taikka enemman edesta
vuodessa.

Trustiutuminen valtaa alaa vastustamattomalla voimalla.

Rautateitten yhdistyminen, suuret yhtymat ja yhteensulau-
tumiset ovat nyt paivajarjestyksessa kaikilla teollisuuden
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aloilla. United States Steel Corporationilla on paaomaa 1,4

biljoonaa dollaria. Ruokatarvetrusti pyrkii kahteen biljoo-

naan dollariin yhden voimakkaan korporatsioonin kautta. As-
keinen Brooklyn Edison Companyn ja New Yorkin Con-
solidated Gas Companyn yhdistyminen saattoi aikaan yli bil-

joonan dollarin paaoman yhdistymisen. Viisi voimakasta yh-

tiota kontrolloi miltei puolet koko kansan vesivoimalaitosten
tuotannosta ja yksitoista ryhmaa kontrolloi 80 prosenttia.

Kahdeksan yhtibta kontrolloi kolme neljatta osaa kovasta
kivihiilesta. Kahden yhtibn kasissa on kontrolli koko maan
yli puolen kuparirikkauden ylitse.

Saraallainen keskittyrnisprosessi kuin tuotannonkin alalia

on kaytannbssa. tuotteitten jaon alalia. Tanaan on 3,893
ketjukauppajarjestba, jotka kontrolloivat 101,536 jalleenmyyn-
tipaikkaa kolmenkymmenen kauppatavaran alalia. Nama ket-

jut harjottivat v. 1927 liiketta arviolta miltei kuuden biljoonan

dollarin edesta. Toisin sanoen 16 prosenttia koko maan jal-

leenmyyntiliikkeesta oli niitten kasissa. Trustivastaiset lait

eivat tanaan toimi "trustien sarkijoina", vaan trustiutumisen
valineina.

Yhdysvallat on kapitalistisen ratsionalisoimisen johtava maa.
Amerikan teollisuuksien tuotantovoima on lisaantynyt

suunnattomasti. Vuosikymmenen kuluessa on tuottavaisuus
tyblaista kohden Amerikan tehdasteollisuudessa lisaantynyt 33
prosenttia, liikkeenhoidon hinta on laskenut 12 prosenttia,
mutta palkka on tuotantoyksikkba. kohden lisaantynyt ainoas-
taan 2 prosenttia. Teoilisuuden tuotantokyyyn ylikehittami-
nen on Amerikan imperialismin peruspiirteita.

iFinanssipaaoma on tanaan kaikkivoipa. Pankit ja teolli-

s mulct ovat sulautuneet yhteen. Taman kehityksen huippu
oli pantava merkille sen tosiseikan kautta, etta Amerikan
finanssipaaoman paasta, J. iP. Morganista, tuli United States
Steel Corporationin, s.o. maan suurimman teollisuusyhtyman
paa. Kasikadessa taman teoilisuuden trustiutumisen kanssa
kulkee valtiovallan trustiutuminen. Yhdysvaltain hallitus ot»

tanaan finanssipaaoman hallitus, Finanssipaaoman ja hallitus-
virkailijoitten johtavien henkiloitten yhtenaisyys on taydelli-
nen. Finanssipaaoma lahettaa. suoranaiset edustajansa kabi-
nettiin yhta hyvin kuin lahettilaaksi ulkomaille.

Trustiutuminen, korkeat tullitariffit, monopooli, trustien
ja valtiovallan yhteensulaminen, kasvava paaoman maasta-
vienti — siina on kuva Amerikan imperialismista tanaan.

Europan teollisuuksien vakautuminen ja Britannian impe-
rialismin lasku on lisannyt kilpailua maailmaa kasittavassa
asteikossa Yhdysvaltain imperialismi on kasvavassa maa-
rassa riippuvaisuudessa maailmanmarkkinoista ja se taistelee
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johtoasemasta jokaisella maailman kolkalla — Latmalaisesta

Amerikasta aina Kiinaan saakka. Se on kietoutunut mur-

haavaan kilpailuun yhta hyvin Vcnajan kuin Britannian val-

takunnankin markkinoista.
Lisaantynyt kilpailu, lisaantynyt taistelu raaka-ainelah-

teista ja paaoman viennista, korkeat tariffimuurit ja yha

suuremmat armeijat ja laivastot luovat kasvavan sodan vaa-

ran. Toinen maailmansota on kiertamatbn. Sotia pienem-

massa asteikossa on kaynnissa tanaan aikakautena* jota im-

perialismin puhemiehet nimittavat "maailmanrauhan" aika-

kaudeksi. Amerikan imperialismi kay havityssotaa Nicara-

guaa vastaan, ottaa osaa sisaisiin asioihin sekaantumiseen Kii-

nassa ja on aktiivinen Nouvostoliittoa vastaan tahdatyn ka-

pitalistisen salaliittoutuman taytantbbnpanija.
Kaksi paavihollisuutta johtaa tanaan kohden maailman-

paloa. Toisen kasittaa kapitalistinen vihamielisyys Britan-

nian ja Amerikan imperialismien valilla, joka on ottanut en-

nen sodanaikuisen kilpailun paikan Britannian ja Saksan va-

lilla. Se on tarkein kapitalistien valisista monista keskinai-

sista vihamielisyyksista. Toinen on yleinen kapitalistinen
salaliittoutuminen Sosialistista Soviettien Tasavaltain Unionia
vastaan.

Vaikkakin Britannian Imperialismi on tanaan kaikkein
taantumuksellisin voima maailmanpolitiikassa, niin on Ame-
rikan imperialismi johtava valta ja edustaa kaikkein vaaralli-
sinta, kaikkein hyokkaavinta voimaa maailmankapitalismis-
sa. On kaynnissa kahden vastakkaisen navan yha selvempi
kristalloituminen: toisaalla syntyy vastav allanluimouksHli-
nen napa kapitalismin suojelemiseksi siirtomaakansojen kas-
vavaa kapinallisuutta ja kapitalististen maitten tybtatekevia

joukkoja vastaan Yhdysvaltain johtamana; toisaalla vallan-

kumouksellinen napa Soviettien Unionin johtamana, jonka
ymparille keraantyvat kaikkien siirtomaitten sorretut kansat
ja kaikki maailman riistetyt tyblaiset.

RI.KKAUS JA KoYHYYS

Yhdysvallat on maailman rikkain maa. 'Seta Shylock"
on kaikkien maitten velkoja. Maailma ei ole Yhdysvalloille
tanaan velkaa vahempaa kuin 23 Vs biljoonaa dollaria. Mil-
joneerien lukumaarii kasvaa nopeasti. V. 1919 oli ainoastaan
(i-5 henkilba, joitten tulot oli vat yli miljoonan dollaria vuo-
dessa; 1926 oli niitten lukumaarii jo 228. V. 1919 olivat ai-

noastaan 189:n tulot $.
r)00,000:n ja $l,000,000:n valilla; 1926

oli tama lukumaarii jo kohonnut 465:een.
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Kongressille pitamassaan puheessa sanoi presidentti

Coolidge: Meidan maamme rikkaus ei ole yleisesti omistettua

rikkautta, vaan yksityista rikkautta. Se ei kuulu hallitukselle;

se kuuluu kansalle." Maan aareton rikkaus on yksityisten

omistamaa rikkautta, mutta se "kansa" joka sen omistaa ei

kasita tyblaisia eika riistettyja farmareita. Nuo omistajat
ovat maamme muutamat miljoneerit. Maa rikastuu yha,
mutta miljoonien tyblaisten osuus maan rikkauteen laskee ja

naitten muutamien voimakkaltten miljoneerien osuus lisaan-

tyy hammastyttavalla nopeudella. Yksi prosentti kaikkien

tassa maassa saatujen tulojen vastaanottajista sai osalleen

kokonaista 20 prosenttia kaikista kansallisista tuloista ja ei

vahempaa kuin 86.2 prosenttia kaikista korporeeratuista
voitto-osingoista. Yksi prosentti vaestosta omistaa tanaan
kokonaista 33 prosenttia kaikesta rikkaudesta; 10 prosenttia
omistaa 64 prosenttia; ja kbyhin 25 prosenttia vaestosta omis-
taa ainoastaan 3'/z prosenttia. Valtava enemmisto siita

"kansasta", johon presidentti Coolidge viittaa, on syntynyt
kbyhana. ja kuolee kbyhana. Federaalinen kauppakomissiooni-
selittaa, etta noin yksi prosentti arvioidusta kuolleista omisti
59 pros, kaikesta arvioidusta rikkaudesta ja enemman kuin
90 prosenttia kuolleista omisti noin 13 prosenttia".

Kasattu rikkaus ei ole jaettu tasaisesti. Kasikadessa.
muutamien miljoneerien kasvavien rikkauksien kanssa kul-
kee kasvava jarjestymattomien tyblaisten, neekereitten ja
riistettyjen farmareitten riisto ja kbyhyys. Yksinpa presi-
dentti Coolidge oli pakotettu Hammondin vihkimispuheessaan
mybntamaan, etta on olemassa "melkoinen ammattitaidotto-
mien tyblaisten luokka, joka ei ole paassyt tayteen osalli-
suuteen kansakunnan rikkaudesta". Palkkatyblaisten osuus
kansallisiin

. tuloihin on laskenut. Tehdastyblaiset saivat ai-
noastaan 40.1 prosenttia "tuotetusta arvosta" v. 1925, mita
v. 1921 vastasi 44.9 prosenttia. Neljiin .miljoonan hapealli-
sesti riistetyn maanviljeiystyblaisen palkka kohosi ainoastaan
2.3 prosenttiin kansallistuioista v. 1920 ja ainoastaan 1.4
prosenttiin 1926. Rikkauden "kansanvaltaistuminen" on aino-
astaan kapitalistien keksima taru. Pankkiirit ja teollisuus-
magnaatit omistavat suuret korporatsioonit. Tyolaiset eivat
omista muuta kuin yhden prosentin kaikista osakkeista ja
bondeista. "Korkeat amerikalaiset palkat" on tanaan Ame-
rikan ja kansainvalisen kapitalismin kaikkein populaarisin
julkisuuskepponen, mutta korkeat palkat kasittavat vain
ohuen ylimyskerroksen tydvaenluokasta, Palkkatyblaisten yli-
yoimamen enemmisto ei kykene ansaitsemaan edes tarpeeksi
tyydyttaakseen siedettavan elaman kaikkein alkeellisimpia-
kaan vaatimuksia. Kesalla 1926, se on keskella kaikkein eni-
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ten ilmoitettua hyvinvointia, arvioi Federaalinen Tydtilastojen

Toimisto, etta "tavallisten tyblaisten" tuntipalkan keskiarvo

oli 43.6 senttisL Liittohallituksen Tybdepartementti oli pa-

kotettu mybntamaan, etta monet miljoonat tyolaiset saavat

palkkaa ainoastaan $10.34 viikolta.

Presidentti Coolidge julisti julkeasti, etta "kansa on hy-

vinvoipaa", mutta todellisuus osottaa, etta kansan ylivoimai-

nen enemmisto tekee tybta nalkapalkalla, etta lahes 60 pro-

senttia tyblaisista tekee edelleen tybta enemman kuin 48

tuntia yiikossa, etta naisia ja lapsia, neekereita ja ulkomailla

syntyneita ammattitaidottomia tyblaisia riistetaan ainakin

yhta armottomasti kuin kaikkein eniten riistettyja Europan
tybvaenluokan kerrostumia. "Kansan" hyvinvointia kuvaavat
eniten etelan puuvillakenttien viheliiiiset hbkkelit ja idan

kaupunkien kbyhyyden murjomat kbyhainkorttelit. Kongres-
sille 1926 pitamassaan puheessa lausui presidentti Coolidge:
"Kukkaron valta on valtaa vapauden yli". Kourallinen miljoo-

namiehia pitaa valtaa kukkaron ylitse ja he pitavat kasis-

saan valtaa Yhdysvaltain kansan valtavan enemmistbn va-

pauden ylitse. Kourallinen voimakkaita miljoonamiehia. omis-

taa kaikki taman maan tuotannon valineet — tehtaat, kai-

vannot, rautatiet, vesivoiman — ja ovat taman vuoksi ase-

massa, jossa voivat pakottaa kansan suuren enemmistbn
palkkaorjuuteen. Muutamien harvojen rikkaus merkitsee mo-
nien kbyhyytta; muutamien harvojen vapaus merkitsee jouk-
ko it'll orjuutta.

AMERIKAN KAPITALISMIN SYYTTEESEEN
ASETTAMINEN

Ylituotanto ja nalan nakeminen, ylitybn tekeminen ja

tybttbmyys, rikkauden kasaantuminen ja kbyhyyden kasaan-
tuminen — nama ovat kapitalistisen hyvinvoinnin piirteet tyb-
laisille ja tybtatekeville farmareille. Jo pelka.sta.an se tosi-

asia, etta sellaista on olemassa kuin ylituotantoa niin kauan
kun jokaisen yhteiskunnan jasenen tarpeet eivat viela ole

tyydytetyt, on mita kaamein syytos kapitalistista taloutta
vastaan. Kapitalistinen yhteiskunta ei kykene kontrolloimaan
omia tuotannonvoimiaan. Yhdysvaltain Kauppakamarin pre-
sidentti esitti taman asian toukok. 10 p. puheessaan 1928 seu-
raavastir "Teollisuuden lisaantyva tuotanto on laskenut val-
loillccn taloudclliscn ukkosen vasaman".

Tybttbmyys on vakinainen ilmib kapitalistisessa yhteis-
kunnassa. Joka aika on Yhdysvalloissa IVz miljoonaa tybt-
tbmana. Vakinainen teollisuuden reserviarmeija on yksi ka-
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p i talistisen jarjestelman tukipylviiita. Nykyinen Iamaarmus-
kausi 4 tai 5 miljoonaisine tyottomine tyblaisineen aiheuttaa
sanoin kuvaamatonta kurjuutta. Miljoonien lasten tyo on ka-
pitalistisen jarjestelman pcrustuslaitoksia. Maaorjuus, joka
ei ole yhtaan parempi kuin kahleorjuus, neekerien orjuutta-
minen (Jim Crowismi) ja lynchaus ovat tunnustettuja nyky-
paivaiscm kapitalismin hyvinvoinnin lahteita. Hapeamatbn
ulkomaillasyntyneitten ammattitaidottomien tyolaisten riistii-

minen ja kokonaisten rotujen sortaminen kuuluvat osana ka-
pitalistiseen jarjestelmaam Nykyaikainen komppaniain kaup-
paloitten teollisuusmaaorjuus . pidetaan voimassa maailman
"vapaimman" perustuslain kunniaksi... Kapitalistlnen teolli-

suus harjottaa teollisuustapaturmain muodossa tyovaenluokan
sukupuuttoon havittamista. Huonossa huudossa oleva tybn-
tekemisen kiihdytys saattaa tyblaisen vanhaksi ennen aiko-
jaan. Vanhat tyblaiset heitetaan menemaan kuten jatekivi
kaivoksesta, kuten kiiyttbkolvottomat sivutnotteet. Ei vahem-
paa kuin 1,800,000 vanhaa Ihmista on vakinaisesti pakotettu
elamaan "riippuvaisena". Sairaus ja varhainen kuolema ovat
rangaistuksia koyhyydesta. Yhdysvaltain Yleinen Terveystoi-
misto selittaa: ''Seka sairaus etta kuolema ovat paljoa useam-
min esiintyvia ilmibita niitten keskuudessa, joilla on alhaiset
tulot, kuin niitten keskuudessa joilla on riittavat tulot elii-

man mukavuuksien hankkimiseen". Kapitalistinen siisteys ja
siveys symbolisoituu vaivaistalojen, prostitutsioonipesien,
slummien ja salakapakoitten kautta. Tieteen, kirjallisuuden
ja taiteen prostituoiminen on samalla asteella kuin naisten
prostituoiminen. Niitten taholta, jotka ovat syypaita madan-
naisyyteen ja lahjomiseen laajassa asteikossa ylliipidetaan
ristiretkea "rikosaaltoa" ja kbyhien keskuudessa ilmenevaa
pikkuvarkautta vastaan. Kapitalistinen "oikeus" merkitsee
samaa kuin tekaistujen syytbsten perusteella tuomitseminen
(frame-up), kolmannen asteen kidutuskuulustelua, kuritus-
huoneitten tayttamistii poliittisilla vangeilla, tyovaenluokan
taistelijoitten, kuten Saccon ja Vanzettin telottamista. Otta-
matta huomioon takapajuista ja koyhdytettya Kiinaa ja In-
diaa, ovat voimakkaat, rikkaat ja sivistyneet Yhdysvallat ai-
noa maa maailmassa, jossa ei ole yhteiskunnallixta lamia a-
dintaa. Kiihkoisanmaallisuus (jingoismi), militarism^ rybstb-
s.'d.it Nicarajruaa ja Kiinaa vastaan — nairni ovat seurauksia
Amerikan kapitalismista.

Presidentti Coolidge teki seuraavaan tapaan yhteenve-
don Amerikan kapitalismista luoma.staan kuvasta: "Nama
ovat joitakin taloudellisia tulnksia, jotka ovat aihentuneet
amerikalaisesta periaatteesta luottaa yksilblliseen alotteeseen
ja vapauteen. Se on suoranainen antiteesi kommunismille".

taisttelun OHJELMA !>

Ja presidentti Coolidge on oikeassa. Amerikan kapitalisrni

sellaisena kuin se on — kaikkine taloudellisine, poliittisine

ja siveellisine seurauksineen — on suoranainen antiteesi

(vastakohta) kommunismille. Muuta vaihtoehtoa ei ole.

Taistelukysymyksena on kapitalisrni vaiko kommunismi. Ame-
rikan Workers (iKommunisti) Puolue selittaa olevansa kapi-

talismin verivihollinen, Silla on paamaaranaan kapitalismin

kukistaminen, tyolaisten ja farmareitten hallituksen perusta-

minen, kommunistisen yhteiskunnan perustaminen, jossa

tuotannon valineet eivat tule olemaan muutamien harvojen

yksityista omaisuutta; yhteiskunnan luominen, joka ei tule

perustumaan voitolle, vaan tyblle, joka ei perustu luokkaja-

kautumiselle; joka tulee juuriaan mybten kiskomaan irti im-
perialistiset sodat, samaten kuin luokkienkin valiset sodat,

joka tulee kykenemaan poistamaan kbyhyyden.

Sl l REN JA PIKKU UIKE-ELAMaN PUOLUEET

Paitsi Workers (iKommunisti) Puoluetta ovat kaikki toiset

poliittiset puolueet ja ryhmiit nykyisen kapitalistisen jar-

jestelman puolustajia.

Molemmat vanhat kapitalistiset puolueet, nirnittain Re-
f)ublikaanipuolue ja Demokraattipuolue ovat kaksoisveljekset,

jotka ilmaisevat suurisiintien etuja.

Republikaanipuolue, joka syntymansa. aikoina kavi sotaa

silloisen vallankumouksellisen kapitalismin etujen puolesta.

kahleorjuutta vastaan, tybskentelee tiinaiin vastavallankumouk-
sellisen kapitalismin etujen puolesta, palkkaorjuuden sailytta-

misen puolesta. Tamiin paivan Republikaanipuolue ei ole

mitaan muuta kuin trustien, finanssipaaoman ja maan kaik-
ki in suurimpien liikeyhtymien puolue.

Demokraattipuolut' oli historiansa varhaisimmalla asteel-

la kahleorjuuden puolue pohjoisen kapitalisteja vastaan fa

eteliin planttaasien omistajien etujen puolesta. Tanaan, vaik-

kakin moneen kertaan vapaamielisyyden lauseparsilla naa-
mioituna, se puolustaa neekereitten maaorjina pitamistii ete-

lassa ja palkkaorjuuden yllapitiimista kautta maan.
Naitten kahden suuren poliittisen puolueen valilla ei ole

mitaan todellisia poliittisia erimieliwyyksia. Kummatkin ovat
kapitalismin puolueita; kummatkin ovat tyovaenluokan vihol-

lisia. Ja itse taman kaksoispuolue-.svKteemin olemassaolo on
mita taantumuksellisin tekijii Amerikan poliittisessa elamas-
sa. iSiina on yksi syy siihen, miksi tiiiilta puuttuu tyovaen-
luokan itsenainen poliittinen joukkopuolue. Kummatkin ka-
jjitalistiset puolueet yrittaviit saattaa asiat nayttamaan silta



10 TAISTELUN OHJELMA

kuin he olisivat farmareitten puolustajia, ilvehtivat keskenaan
esittaessaiin "farmareitten avustamista" koskevia petollisia
toimenpiteita. Niin kutsuttu "taistelu" Republikaani- ja De-
mokraattipuolueitten valilla on pelkastaan nayttamotaistelua,
leikkisotaa. Naitten kahden puolueen valilla ei ole ainoata-
kaan poliittista riitakysymysta. Tullitariffikysymyksesta, kiel-

tolaista, verotuksesta, imperialistisesta sodasta, farmiavus-
tuksesta, Kansojenliitosta ja kaikista muista keskustelun alai-
sista poliittisista kysymyksista on naitten puolueitten omassa
keskuudessa kummassakin enemman jakautumista kuin nait-
ten puolueitten valillaL

Republikaanipuoiueen paatunnuslause on tanaan "hy-
vinvointi". Mutta todellisuus osottaa liikelamaannusta ja
tybttbmyytta. Demokraattipuolueen paatunnuslause on: "Re-
hellisyytta hallituksessa". Mutta todellisuus osottaa, etta De-
mokraattipuolueessa on ainakin yhta paljon madannaisyytta
kuin Republikaanipuolueessakin. Tammany Hall pystyy ma-
dannaisyydessa menestyksellisesti kilpailemaan Teapot Domen
kanssa.

Kummassakin naissa puolueissa yhtyy useita luokkia.
Kummatkin yha edelleenkin heijastavat monessa suhteessa
vanhoja piirittaisia ja alueittaisia ryhmittymia maassa, mut-
ta kummassakin on erehtymattbmasti ja ratkaisevasti fi-
nanssipaaoma hallitsevassa asemassa. Kummatkin ovat yhta
mielta peruskysymyksista : tybvaenluokan sortamisesta, tyii-
laisten ja tybtatekevien farmareitten riistamisen yllapitamises-
tii, seka Amerikan miperialismin siirtomaissa ja puolsiirtomais-
sa rybstbpolitiikan yllapitaimisesta.

Niinkutsuttu Progressiivien ryhma ei missaan tapauksessa
ole parempi kuin republikaaninen "Vanha Kaarti", taikka
Tammany Hallin sankarit, taikka "yksimielinen" etela. V.
1924 niinkutsuttujen progressiivien ryhman enemmisto kan-
natti LaFollette liiketta, joka petti tyovaenluokan ja tybta-
tekevien farmareitten edut ja auttoi joukkojen tyytymattb-
myyden hajottamisessa ja mitten takaisin kapitalistisiin puo-
lueisiin johtamisessa. V. 1926 on niinkutsuttujen progressii-
vien suhtautuminen vielakin pelkurimaisempaa Ne ovat tal-
loin jo juosseet pakoon yksinpa kolmannen puolueen ajatusta
ja menneet korvat luimussa takaisin vanhoihin kapitalistisiin
puolueisiin. Senaattori Wheeler tuli avoimesti kuorestaan
uios Al Smithin kannattajana, joka on Tammany Hallin ruu-
miillistuma ja pukutyblaisten jarjeston murskaamispolitiikan
sankan. Senaattorit Borah ja Norris, seka heidan republi-
kaamset virkaveljensa ovat yhta vahan luottamuksen ar-
voisia. Borahm tyhja lorpbttely ''sodan laittomaksi tekemi-
sesta palvelee ainoastaan Kelloggin imperialististen sotien ja
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sotavarusteluitten salaamisen asiaa. Senaattori Shipstead,

joka yha edelleenkin on anastanut itselleen Farmer-Labor puo-

luelaisen nimen, pettaa tyblaisten ja tybtatekevien farmareit-

ten asiaa mita hapeallisimmalla tavalla. Han kannattaa oi-

keuslaitosten tyblaisvastaisia estetuomioita esittamalla pe-

tollista estetuomiovastaista lakia ja sotaa Nicaraguaa vas-

taan. Nama "progressiiviset" senaattorit ja kongressimiehet

ovat monessa suhteessa paljoa vaarallisempia tyblaisten ja

tybtatekevien farmareitten vihollisia kuin viralliset suurlnk-

keitten puhemiehet, silla ne piilottavat kapitalistisia kasvo-

jaan ja luovat harhakasityksia. joukkojen keskuudessa. Kaik-

ki nama progressiivit ja puol-progressiivit palvelevat ryhma-

nii nykyista kapitalistista jarjestelmaa ja jokaisen rehellisen

tyblaisen ja farmarin on niita vastaan taisteltava.

Ammattiunioitten virallinen johto, koko American Fede-

ration of Laborin byrokratia, on tanaan suolineen sorkkineen

osa Amerikan imperialismista. Maailman kaikkein madan-
naisimman ammattiuniobyrokratian johdossa on American
Federation of Labor tullut ainoastaan tybvaenylimystbn jar-

jestbksi, luokkien valisen yhteistoiminnan tyoaseeksi isantien

kanssa, sen sijaan etta se olisi valikappale taistelussa suur-

liikkeita vastaan. Kapitalistit kayvat kaikkein murhaavinta

avoimen tybpajan taistelua ja palkkojen polkemista tyblaisia

vastaan. American Federation of Laborin johtajien vastaus

tahan on yhteinen esitys American Bar Associationin (Ame-
rikan lakimiesten jarjestb) kanssa federaalisen lakkovastai-

sen lain laatimiseksi. Ammattiuniobyrokraatit ovat tanaan
isiintien tybkumppaneita. Ne yrittaviit riistaa tyblaisten ka-

sista pois lakkoutumisen asetta. Koko tybyaenpankkien ja

ammattiunioitten vakuutus, se on ammattiuniokapitalismin

hapeallinen systeemi, ei ole mitaan muuta kuin mita huo-

lellisimmin rakennettu luokkapetoksen jarjestelma. American
Federation of Laborin johto ei kay ainoatakaan taistelua

palkkojen polkemista vastaan, taikka korkeampien palkkojen,

taikka lyhemman tybpaivan puolesta. Ammattiunioitten by-

rokratia saboteeraa jarjestymattomien jarjestamisen suurta

asiaa. Gompersin veroiset perijat — Green, Woll ja kump-
panit ovat "Tyblaisten Monroe opin" asian ajajia ja "tybvaen
imperialismin" puhemiehia. Ne ovat avoimesti tulleet kuo-

restaan ulos politiikan puolesta, jonka mukaan Yhdysvaltain

kapitalistien ja tyblaisten tulisi yhteisesti riistaa kaikkia La-
tinalaisen Amerikan kansoja. Baltimore and Ohio plaani

(B. & O. plaani), Mitten plaani, ristiriitojen pakollinen sopi-

minen, ammattiunioitten muuttaminen pnolifascistisiksi ja

puoli-komppanian unioiksi — tama. on tamanpaivan American
Federation of Laborin johdon politiikka. Nama. madannaiset
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tyolaisten harhaanjohtajat auttavat tyolaisten pitamisUi van-
hojen kapitalistipuolueitten leirissa yll.apltamalla kuohittua ja
petollista "palkitse ystaviasi ja rankaise vihollisiasi" poii-
tiikkaa kapitalistisien puolueitten sisapuolella. Ei voi olla
menestyksellista vallankumouksellista joukkoliiketta Ameri-
kassa murskaamatta koko tybvaen aristokratian rakennusta
ja sen madannaista byrokraattista johtoa.

Amerikan Sosialistipuolue, joka edelleenkin vaittaa ole-
vansa tyovaenluokan puolue, on todellisuudessa alomman ke*-
kiluokan puolue. Sen johto on tullut osaksi Amerikim I<Yde-
ration of Laborin johdosta. Koko sen pyrkimyksena. on pe-
lia LaFolletten kolmannen puolueen liikkeen traditsionit.
Eugene Debsin taisteluhenki on kokonaan pyyhkaisty pois
Sosialistipuoluecsta. Wisc-onsinin valtiossa on Sosialistipuo-
lue virallinen osa kapitalistisesta hallinnosta. New Yorkissa
on Sosialistipuolue asettanut isanmaallisuuden puna-valko-sini-
lipun vallankumouksen punaisen lipun tilalle. Readingissii
°,va^ Sosialistipuolueen kaupunginvirkailijat sitoutuneet "kii-
sittamaan, etta heidan vastuunalaisuutensa ovat cnncmminkin
kapitalististen virkailijoitten vastuunalaisuudet, kuin Sosialisti-
puolueen jasenien". James H. Maurer, yksi sosialistien Rea-
dingissa valitsema valtuusmies ja Sosialistipuolueen varapre-
sidentin ehdokas, selitti: "Me tulemme antamaan tyolaisille
tyypillisen tyovaenluokan hallitukscn, mutta jos Readingissa
sattuu lakko silla aikaa kun me olemme vallassa, niin kapita
listiset tybnantajat tulevat saamaan omaisuutensa ja henkensii
suojelusta yhta" hyvin kuin konsaan ennen".

Sosialistipuolueen presidentinehdokas, Norman Thomas,
on pahinta lajia pasifisti, tyypillinen pappi, joka antaa mita
suurinta palvelusta Amerikan imperialismille luomalla harha-
kasityksia Kansojenliitosta, seka mahdollisuudesta rauhallisin
keinoin estaa sodat. Sosialistipuolue on tanaan Kansojenliiton
asianajaja ja valtiosihteeri Kelloggin tekopyhan "rauhan
hyokkiiyksen" kaanattaja. .Sosialistipuolue lausuu joitakin
arvostelevia sanoja Nicaraguassa kaynnissa olevasta sodasta,
ei siksi etta se on Wall Streetin puolesta kaynnissa oleva
imperiahstinen sota, vaan siksi, etta "sita ei kongressi taikka
kansa ole siunannut".

Taman paivan Sosialistipuolue on kapitalistisen lain fajarjestyksen suojelemisen puolesta. Se on vallankumousta
vastaan. be on Soviettien Unionin tyovaenluokan hallitusta
vastaan Se tukee ja kannattaa jokaista American Federation
°fJ i.

abon
"L

byrokratian luokkien yhteistoiminnan toimen-
pioetta. Sosialistipuolue on muuttanut puoluejarjestdnsa
jasenyysjarjestosta aanestajien vaalipiirijarjestbksi Se on
snrtanyt luokkapohjansa tyovaenluokasta kokonaan ja mM-
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ritellysti alempaan keskiluokkaan. Sosialistipuolueen vnmei-

nen kansalliskonventsioni, joka pidettim huhtikuussa l^x,

raeni niin pitkalle, etta se tipahutti pois luokkataistelun^ kay-

mista koskevan sitoumuksen, jonka jasemksi pyrkijoitten

ennen oli allekirjoitettava.

Socialist Labor Partyn ja Proletarian Partyn pienet lah-

kokunnat ovat taydelleen kivettyneet. Ne eivat enaa esita

mitaan osaa enempaa taman maan poliittisessa elamassa kum

missaan tyovaenluokan taistelussakaan.

Workers(Kommunisti)Puolue on tanaan ainca todellinen

tyovaenluokan vallankumouksellinen puolue, Se on ainoa

puolue, jolla on ohjelma tyolaisille ja tybtatekeviUe farma-

reille. Se on ainoa puolue, joka kay helhttamatonta taistelua

kapitalismia, isantia ja madannaista ammattiuniobyrokratiaa,

seka petollista Sosialistipuoluetta vastaan.

Workers(Kommunisti>Puolue on luokkataistelun puolue.

Se on luokkien valisen yhteistoiminnan kuolettava vihollinen,

silla se on kapitalismin verivihollinen. Workers(Kommunisti)

Puolue on tyovaenluokan ja tyotatekevien farmareitten etujen

puolesta taistelija. Se on tyovaenluokan kaikkein sorretuim-

man kerrostuman, ammattitaidottomien tyolaisten asianajaja.

Se on sorretun neekerirodun etujen puolesta taistelija. Se on

imperialismia ja imperialistsia sotia vastaan kaytavan tais-

telun jarjestaja, se on tyovaenluokan vallankumouksellinen

puolue.
, . ,

Workers(Kommunisti)Puolue on ainoa puolue, joka tais-

telee tyovaenluokan, tyotatekevien farmareitten ja sorretun

neekerirodun etujen puolesta ja siina syy miksi vanhojen kapi-

talistisien puolueitten kaikki voimat, American Federation of

Laborin byrokraatit ja Sosialistipuolueen johtajat yhdistyvat

kommunisteja vastaan. Republikaaneilla, demokraateilla, so-

sialisteilla ja ammattiuniobyrokraateilla on ybteinen platfor-

mu. Tuo platformu on punaisia jyrsiva ja kommunistivas-

tainen.

V. 1928 vaalitaistelussa esittaa Workers{ Kommunisti)
Puolue seuraavan ohjelman trustiutunutta paaomaa vastaan ja

tyovaenluokan, tyotatekevien farmareitten ja sorretun neekeri-

rodun etujen puolesta:

TY6TT6MYYDEN K IROUS

Maan yli leijailee raskas taloudellinen lamaannustila ja

sen vanavedessa seuraa hyvin raskas tyottomyys. Leipalinjat

ovat pitkia. Tekopyha "armeliaisuus" on kukassaan. Yksinpa

taantumukselliset senaattorit arvioivat tybttbmyyden neljaksi
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imljoonaksi. Tyottomyyden kirous on tyovaenluokan kamalin™ S*U9

;
.Kapitalistisen teollisuuden eteen saannoliisesti kier-tavat krnsit tuovat matkassaan kerta toisensa jalkeen sano-mattomia karsimyksia suurille tybttomien joukoille, Muttatyottomyytta ei ole amoastaan kriisien aikana; se on taalla

SmaaliW^^SLlPS^ 1
T^WmTO joukkoasteikossa on

telSt
SSa yhstetyssa ^apitalistisessa jarjes-

Jt
f
e .tekniikan kehitys — uuden koneiston kehitys, tvonhsaantyva tuottavaisuus - muuttuu kapitalistisien olosuh-

teitten aikana kasvavan tyottomyyden lahteeksi. Uusien ko-n™™. kaytantoonottaminen on laskenut tyolaisten luku-

US™*" f J^
Sia ma

^
kkinoita ei Py«tyta avaamaan yhta no-peassa tahdissa kuin kuumefnen tekniikan kehitys kiitaaeteenpam. Koneiston kaytantoonottaminen tekee tyolaisten

,

tarP«*tomaksi. Suuret ammatdlaidottS
tyolaisten joukot voivat ottaa ammattitaitoisten paikat Z"aikaa on suuresti lyhennetty. Nuoret tyolaiset, SSSSft lanTetvoivat ottaa taysi^kaisten tyolaisten paikat. Wa^nffilukumaara astuu teollisuuteen.

"«usu.n

Koneitten kaytantobnottaminen luo pohian joukkotuotannolle. Joukkotuotanto murhaavan kBpdhfflSSfffcttalemman keskiluokan ja ajaa sen jasenet tyolaisina teolH-suuksim. Monopoolipaaoma tuhoaa farmarit ja pakottaa nemyymaan tyovoimaansa kaupungeissa teol isuustySimiJoukkotuotan o avaa teollisuudellisenti tahan asti Spaju setmaanviljelysalueet. Etelan suuressa asteikossa tofSSSKn
Sr^rT^i, Par

^^,ifS.5? on a
J'anut Sat°Ja tuhansL nee"kemta teo l.suuksnn. Valittamatta kaikesta siirtolai *uuden

Sissr
a vi1 maahan toisista maisu sat°> «s£

...
Nykyisten kapitalististen olosuhteitten vallitessa on kieramitonta, etta vakinaisesti on olemasaa suuri (SaLSEtyottom.en vara-armeija. Yksinpa parhaimp™ h ^i^ottkaisinakin arvmnlaan tybttomien lukumaara mHoonaksi. V. 1926 tuottivat tehtaat 26% enemman kuin v ]Tl

9~
Tana samana aikana laski tehdaslaitoksissa tyos^kentelevienyola,sten lukumaara ei vahempaa kuin 080,000:11a heSla
iokonakt^T?/

11 Palkka*7Slaisia ]"iin v. 1918 tuotti v SKokonaista 26 % enemman tuotteita. Toisin sano^ntyolamcn tuotti 42% enemman. Sama to*«£?TulIe^Skaikkialla Rautateillii oli v. 1927 miltei 200,000 ty3 Li stl vaE^
?
isssi

1-1* miljoonaa tyolaista vahemman tyosS E TO

TAISTELUN OHJELMA

Muutamien viime vuosien kuluessa on ollut jatkuva viieston

muutto kaynnissa farmeilta kaupunkeihin. V. 1925 muutti

834,000 ihmista; v. 1926 1,020,000; v. 1927 604,000 ihmista
enemman farmeilta kaupunkeihin kuin kaupungeista farmeille.

Suuri osa naista vararikkoutuneista ja taloudellisesti tuho-

tuista farmareista tuli, taikka paremminkin sanoen yritti tulla

teollisuustyolaisiksi. Yksinpa tyosihteeri Davisinkin on ollut

pakko nostaa kysymys:
'Tuleeko vastustamattoman voiman kayttama. auto-

maattinen koneisto ja.tta.maan meidan kasiimme kroonil-

lisen ja kasvavan tyottomyyden ? Onko koneisto, joka

luo meidan rikkautemme, se joka samalla luo meidan
koyhyytemme ? Antaako se meille vakituisesti tyotto-

mien luokan V
Eras kapitalistinen kirjoittaja luonnehtii nykyisen tyotto-

myyden "teknoloogiseksi tyottomyydeksi", eika, saannoliisesti

ympyrassa palaavaksi — tyottomyydeksi joka kehittyy as-

teettain, miltei huomaamatta, kuten hiipivii halvaus keskeila

ennenkuulumatonta hyvinvointia, sivutuotteena parannetusta
teknoloogisesta tehokkuudesta".

Tyottomyys on todellakin kapitalistisen yhteiskunnan "hii-

pivii halvaus", Se esittaa nykyisen talousjarjestelman kaik-

kein ilkeimman ristiriidan. Mita korkeammalle kehitetty ko-
neisto, mita suurempi tyon tuottavaisuus, sita enemman tyot-

tomia. Itse tyo tuottaa tyottomyytta. Tyovaenluokan toison

OSan tyottomyys tuottaa ylityota toiselle osalle. Tyottomyy-
den puristus pakottaa palkkatyolaiset ottamaan vastaan tybta

alemmilla palkoilla ja tekemaan pitempia. tyopaivia, Tyotto-

myyden pelko on mita voimakkain kahle, joka sitoo tyolaisia

palkkaorjuuteen. Tyottomyyden pelko lisaa kilpailua tyolais-

ten keskcn. Tyottomyys alentaa tyolaisten vastustuskykyii
tybssa ollessa. Tyossa olevat palkkatyolaiset pakotetaan hy-

viiksymaan ylityo. Ylityb taasen tekee uusia palkkatyolaisten

joukkoja tarpeettomiksi. Tyottomyys luo ylityota ja ylityo

luo tyottomyytta. Mita suuremmat tehtaat, sita kalliimpi

koneisto ja sita suurempi pyrklmys kapitalistilla pidentaa tyb-

paivaa, sen sijaan etta han lisaisi tyolaisten lukumiiaraii. Kiisi-

kadess':\ kasaantuvan paiioman kanssa kulkee suhteellinen,

vielapii tanaan ehdotonkin (absoluuttinen) tyolaisten luku-

maiiran pieneneminen.
Tekopyhat kapitalismin asianajajat valittavat tyottomyy-

den olemassaoloa ja nimittavat sita "kapitalistisen jarjcstel-

niamme suurimmaksi tahraksi*' (Owen D. Young-), mutta
todellisuudessa vakinaisen teollisuusroserviarmeijan olemassa-
olo ei ole haittana kapitalismille. Painvastoin. Se on yksi

kapitalismin olemassaolon ja sen sailyttamisen perusehtoja.
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Teknillinen kehitys, uudet keksinnbt, uusien tybtasaastavien
koneitten kaytantbbnottaminen ei tule lakkaamaan. Uusien
markkinoitten avaaminen ei tule edistymaan samalla nopeu-
della kuin tahan asti. Siirtomaitten teollistuttaminen, lisaan-
tyva kilpaiiu Europan kanssa, ei-kapitalistisen Sovietti-Ve-
najan olemassaolo, siirtomaakansojen kaplna ovat typistavia
rajoituksia.

Nykyinen lamaannustila ei ole mikaan "sattuma". Sen on
Use hyvinvointi synnyttiinyt. Epasuhde tuotannon ja kulu-
tuksen yalilla, joka muodostaa osan kapitalistisen tuotannon
yleisesta anarkiasta, on vastuussa saannbllisesti eteen kierty-
yista pulakausista. Auto- ja uusien rakennusten markkinoit-
,

ky'lastyttammen, 61jyn ylituotanto, maailmanlaajuinen
V1

.

hn
,|.

IIS1
' kutomoteollisuuden siirtyminen etelaan, rajat

vahittaisostossa, farmareitten markkinoitten rajottaminen,
Araerikan paaoman maastavienti ja Europan vakaannuttami-
nen, lisaantyva kilpaiiu Europan kanssa — nama. ovat paa-
piirteet nykyisesta taloudellisesta lamaannuksesta.

Tyottbmyydelle ei ole mitaan parannuskeinoa kapitalis-
min vallitessa. Ainoastaan tybpiiivan lyhentaminen ei pois-
taisi tybttbmyytta. Yleinen tyopaivan lyhentaminen johtaisi
yleiseen osittaistybn tekemiseen, keskeytymattbmaan ylituo-
tantoon ja saattaisi kriisin vakinaiseksi.

Korkeat palkat yksinomaan eivat voi poistaa tybttb-
myytta. On suotta yrittaa saattaa kapitalisteja "vakuute-
tuiksi" suta, etta niitten on lisattava palkkaa, jotta tyblaisten
ostokykya voitaisi lisata. Kapitalistit eivat milloinkaan uhraa
osaa voitoistaan muuttamalia sita tyblaisten palkoiksi tarko-
tuksella laajentaa kotoisia markkinoita. Aivan painvastainen
on imperialistisen kapitalismin politiikka. Se polkee palkkoja
kaikkialla ja yrittaa lisata vientiiian ulkomaisille markkinoille.

Mydskaan eivat yloisct tyot yksin voi parantaa tybttb-
myystilannetta. Yleiset tyot olisivat omansa lisaamaan
tuotannon voimia ja olisivat pitkan paalle omansa luomaan
uudelleen tybttomyytta laajassa asteikossa. Korkeammat
palkat, lyhempi tybpjiiva ja yleiset tyot eivat parantaisi tyot-
tomyystilannetta, mutta saattanevat saada aikaan vissia ra-
joitettua ja tilapaista helpotusta,

Tybttbmyys on maailmanlaajuinen ilmib taniiiiin, Vaki-
nainen teollisuuden reserviarmeija on aina ollut olemassa
mutta nykyinen kroonillinen tybttbmyys on ottanut sellaisen
laajuuden, etta se ei enaa ole kapitalismin tukipylvas, vaan
sen orpaaninen heikkous, yksi maailrnansodan jiilkeisen kapi-
talismin perussairauksia. Tybttbmyys on kamala tybvaen-
luokan vitsaus Se on kaikkein voimakkain ase isantien ka-
tiessa. be kahlohtn tyolaisen palkkaorjuuteen. Se aiheuttaa
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kiduttavaa epavarmuutta jokaisen palkkatyolaisen ^niaun.

Se murskaa tyblaisen perheen ajamalla naiset ja^ ^h-

taisiin Se saa aikaan moraalista rappeutumista ja luomalla

kuralistoproietariaatin. Son vnnav^lossa s,un, kasvava

rikollisnus" So on prost Uitsiomun perusta. Ioimi sanu n

uSSfSS ja tekee ™teenvadon kapitatfsmista kokonaisuu-

deSS
Mttain vaarallisen hatiia^tteen a

|

J^%*<rrietiin

luonut;
kokonainen sarja kapitalismin tehokkuusekspertteja ja

la ousm^hi" .iotka ennustelevat niinkutsutun kam^—
"tplinkkuiiqsosialismm" toteutumista. Nama kapitalistisenM^T ^^it koettavat saattaa tyblaiset uskomaan,

etta on mahdollista ei ainoastaan parantaa tyottomyyden k,-

fous. vaSi poistaa itse kapitalismi - yhteiskunnalhsen va-

kuutuksen, tyblaisille osan voitoista jakamison,. tyola.ston

kautta suoritetun osakkeitten oston, tekni listen Parannusten,

Usatyn joukkotuotannon ja erilaisten valtiokapitahsm.n muo-

tSS kautta. Tama kapitalistinen "tehokkuussos.ahsmi on

sHakin vahingoittavampaa siksi, etta se n tode lisena tarkotus-

pcrtna ei ole poistaa kapitalismin, vaan poistaa tyolaisten

jokapaivainen taistclu elinehtojensa ja tyosuhteittonsn korjaa-

misen puolesta ja lakaista olemattomim kaikki tyovaenluo-

kan vallankumoukselliset Inkkeet.

VAATIM ITKSET

1 Tybttbmyvsvakuutus. On perustettava federaalinen

tybttbmyysvakuutussyysteemi. Kongressin on viivyttelematta

laadittava federaalinen laki, jonka kautta taataan tyottomyys-

vakuutus kaikille tyblaisille poikkeuksetta jajlman mahdolli-

suuksia riistaa sita keneltakiian tyblaiselta Tyottomyys-

korvauksen tulee kasittaa tayden palkan koko tyottomyys-

kaudelta, nousten aina $30:iin viikossa. On luotaya tyotto-

myvsvakuutusrahasto, johon tybnantajien on maksettava oUjr

ja valtion 50 %. Valtion rahastoon maksama osuus on kerat-

tava toimeenpanemalla perintbomaisuiiksien, korkcatten tulojen

ja korporatsioonien voittojen erikoisverotus. Tyottomyys-

vakuutuksen hallinnasta on tyottomyysvakuutuskomissiomn

huolehdittava, jonka muodostavat ammattiunioitten, tyotto-

mien jarjestbjen ja tehdaskomiteoitten edustajat.

2. Heti on laadittava federaalinen laki, joka saataa ylei-

sen 40-tunnin tybviikon, joka kasittaa 5 tybpaivaa. ja jonka

kautta kaikkinainen ylitybn teettaminen kielletaan.

3. On laadittava federaalinen laki, joka saataa heti hata-

tila-avustusta kaikille tyblaisille, jotka ovat olleet tybttbmma
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kak^.kuukautta taikka eneraman. Taman avustuksen tulee
kasittaa kahdeksan viikon palka.ii kullekin tyolaiselle. Vii-
meisen neljan viikon tyossiioloajan kuluessa saadun palkan
keskiarvon tulee tassa olla perustana.

4. Kuntien on perustettava yleisia keittioita aterioitten
antamista varten kaikille tyottomille tyolaisille ja niitten
perheille,

i mJri V***** Federaalisen, valtioitten ja kaupunkien
Jiallituksien on kehitettava suunnitelmia maanteitten ja sil-
tojen, jokikulkuteitten, kanavien, tokkien ja satamalaitosten
korjaamista varten, sahkolaitosten rakentamista varten, met-
REL uu

?ellecn istuttamiseksi, maitten kuivaamiseksi ja veden-
jaltomaitten valtaamiseksi, rautateitten jatkamiseksi ja sah-
kniPtamiseksi. Kaikissa yleisissa tbissa on taattava ammatti-
union palkka ja tyoehdot Iain kautta.

„ -J. ^n
^..^®lfi8uutt? koskevat lait on heti kumottava.

i>ottomille tyolaisille on taattava suojelus vangitsemisia vas-taan ja syytteita vastaan irtolaisuudesta.

ISANTIEN HYoKKaYS
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T
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n
.

maan tyovaenluokalla on edessaan suuri kriisiIbannat kayyat^parhaillaan yleista hyokkaysta tydlaisiii vas^'taan hyokkaysta, jonka tarkotuksem/on murskata koko Im-mattmmoliike ja alentaa tyolaisten elintasoa.
Paaoman trustiutuminen, suunnattoman suurien mono-£(.fi^en

'
k
n
ikM kasittavii ratsionalisoiminen ovatIisanncct isantien valtaa suunnattomasti.

Kapitalistit kii> ttxiviit armottomasti kaikkia ratsionali.

KSSlii
"1€ 00deJa
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Palkkoien Polkemisia kaikkialla* - fl

l

kuwieol suudessa, kutomoteollisuudessa, autoteollisuudessa

Irii ifrl v+f
S^ es

?.
a > kaivosteollisuudeSsk KokSen ^n

gSriHrt h ^^VP*letf6, boonusjarjestelma, tehokkuus-msmoont, konyeijerit, eh liikkuvat vyolinjat lisfiavat ioukko-tuotantoa Ja jannittavat tyolaisten riistam sta. Teollisuuksienkeskittammen, fordistuttaminen, teknilliset uutuudct atain uusien koneistojen kaytantbonottaminen ovat Kri?tyksessa. Tyopaivan pidennysta yritetaan kaikkia 1\\u ^?ta?«
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tyolaisia vastaan. Kautta rintaman on kapitalistiluokan viral-

lisena politiikkana avoimen tyopajan hyokkays, 'Amerikan

plaani". lsantien toimesta pystytetaan komppaman unioita ja

itsepintaisia yrityksia on liikkeella tarkotukselia muuttaa

kaikki olemassaolevat ammattiuniot komppanioitten umoiksi.

Kaikki isantien ja niitten hallituksen yhdistyneet yoimat on

keskitetty estamaan jarjestymattomien joukkojen jarjestami-

nen perusteollisuuksissa. . _ . .

American Federation of Laborin ammattiuniobyrokratia

on vastannut tahan isantien yleiseen hyokkaykseen — yleisella

antautumisella. Milloinkaan ei tyovaenluokan historiassa ole

tapahtunut sellaista hapeallista antautumista kuin minka ovat

valmistaneet American Federation of Laborin johdon ja Sosia-

listipuolueen petos tassa Amerikan tyovaenliikkeen nykyisessa

vakavassa tilanteessa. Sensijaan etta taistelisivat naita kapi-

talistisen ratsionalisoimisen hapeallisia seurauksia vastaan

nama tyolaisten harhaanjohtajat yrittavat tyoskennella isan-

tien kanssa yhdessa, saattaakseen aikaan tybnkiihdytysjarjes-

telman i*a kapitalistisen tehokkuuden. Ne esittavat ^union-

liallinta-yhteistoiminta"-politiikkaansa. Ne lorpottelevat "teol-

lisuusdemokratiasta". Ne ovat kehittaneet "tyon korkeamman

strategiansa", tuon Matthew Wollin surkean kuuluisan teorian

kolmesta asteesta Amerikan tyovaenliikkeessa : yhteentor-

maysten, joukkosopimusten teon ja tyolaisen — tybnantajan

yhteistoiminnan asteesta. Ne julistavat sodan ja aseleyon

ajan menneen ia yakinaisen rauhan aikakauden tulemista

isantien ja tybliiisten valille. Ammattiuniobyrokratia on luo-

punut viim^isestakin vastustuksen tapaisesta sikali kuin am-

mattiunioitten komppanian unioiksi muuttaminen on kysy-

myksessa. Ne ovat avoimesti tulleet ulos kuorestaan Watson-

Parker ja federaalisen lakkovastaisen lain puolesta, ja ovat

samaan aikaan muuttuneet "tehokkaitten" trustien SUUT-

apostoleiksi.
iSeurauksena isantien hybkkayksesta ja ammattiumoby-

rokraattien petoksesta on kasvava kriisi tyovaenliikkeessa.

Trustiutunut teollisuus on liikkeella saadaksecn aikaan yleisen

avoimen tyopajan. Ammattiuniot on ajettu pois kaikista pe-

rusteollisuuksista. Ensimaisen kerran Amerikan Federation of

Laborin historiassa on jarjestyneitten tyolaisten lukumaara

laskenut hyvinvointikauden aikana. Taistelun huippukohta

saavutettiin nykyisessa United Mine Workers of American

taistelussa. Tama kaikkein voimakkain ja kaikkein taisteleyin

Amerikan tyovaenliikkeen osa on nyt Lewisin ja hiiliparoonien

toimesta sarjetty kappaleiksi ja jatetty hiiliparoonien armoille.

Nykyinen lamaannus on saalimatta paljastanut ammatti-

uniobyrokratian surullisen kuuluisan kaavakkeen 'joukkotuo-
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CanncftHta, korkeista palkoista ja alhaisista hinnoista' vakituisen
hyvinvotnnin pcrustana. Miljoonat tyolaiset ovat tybttbmina
ja kavelevat epatoivoisina pitkin katuja. Kriisi tyovaenliik-
keessa ja teollisuualamaannus ovat paljastaneet kaikkien
luokkien yhtcistoimintojen, plaanien, todellisen tarkoituksen.
Ne asettavat todellisessa valossa nahtaville niin kutsutut voit-
toihin osallistumisen, tyolaisten osakkeitten ostamisen, ryhma-
vakuutuksien, Baltimore and Ohio plaanin, Mitten skiimin ja
muut "union-hallinta-yhteistoiminta'^systeemit. Veturinkul-
jettajien voljesliiton tybvaenpankin murskautuminen alkaa
avata tyoliiisten silmia nakemaan ammattiuniokapitalismin
turmiolliset vaikutukset.
Huolimatta kaikista ammattiuniohyrokratian petoksista alka-

vat tyolaiset nousta vastarintaan. Passaicin kutomotyblaisten
pitka taistelUj Haverhillin jalkinetyolaisten lakko, Coloradon
kaivostyolaisten taistelu, New Yorkin pukutyolaisten paatta-
vaiiK'n ja luja rintama, New Bedfordin ja Fall Riverin kutomo-
tyblaisten lakkotaistelu ja Pennsylvanian ja Ohion kaivostyo-
laisten sankarillinen taistelu, jota kaivostyblaiset ovat koko
maailmaa vastaan kayneet 16 kuukautta, ovat ensimaisia voi-
makkaita merkkeja tyovaenluokan puolustustaistelusta. Huoli-
matta kaikesta tyolaisten harhaanjohtajien sabotaasista alka-
vat suunnattomat jarjestymattomien tyolaisten joukot jarjes-
tyii- Ensimaiset yritykset on tehty jarjestaa autotyolaisia
Pukutyolaisia ja kutomotydlaisia on jarjestetty itsenaisiin
unioihin. Kutomotyblaisten myllykomitealiike, pukutyolaisten
tyomaa-puheenjohtajaliike ja kaivostyolaisten Pelastakaa Unio
liike muodostavat perustan ja keinon naissii teollisuuksissa
olevien taistetevien unioitten voiman yhteen kokoomiseksi ja
ovat mita lupaavimpana merkkina taistelevasta tulevaisuu-
desta.

Amerikan Workers*'Kommunisti) Puolue kasittaa tehta-
vakseen mobilisoida tyolaisten joukot hellittamattomaan tais-
teluun kaikkia kapitalistisen ratsionalismin vaikutuksia vas-
taan. Tyolaisten taytyy ymmartiia, etta ratsionalisoiminen
kapitahstisessa yhteiskunnassa, missa tuotannon valineet ovat
yksityisten kasissa, voi ainoastaan jannittaa tyolaisten riista-
mista. Ratsionalisoiminen koko yhteiskunnan hyvaksi voidaan
toteuttaa ainoastaan kommunistisessa yhteiskunnassa, jossa
tuotannon valineet ovat koko kansan omaisuutta.

VAATIMUKSET
! Lyhempi tybpaiva. 5 paivan ja 40 tunnin tyoviikko.

Vamntain is tuntia perattain lepoa seitsemassa paivassa.
2. Taistelkaa korkeitten palkkojen puolesta ja iakkoutu-

kaa palkkojen laskemista vastaan,
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3 Taistelkaa tyolaisten suojelemiseksi kapitalistisen rat-

sionalisolmisen ja jo'ukkotuotannon tekniilisen edui^ ^
laisiin nahden kohdistamia pahoja vaikutuksia vastaan. IdiS

telkaa tybn kiihdyttamisjarjestelmaa vastaan.

4. Jarjestakaa uusia unioita jarjestyrnattomissa teolli-

suuksissa Amerikan tyovaenluokka ei menestyksellisesti vol

vasVuS truS valtaa rakentamatta perusteolhsuuksissa

tyolaisten voimakkaita jarjestoja.
•Ra if; TnnvP^

5. Havittakaa komppanian umot
.

Poiatakaa Bait moie

and Ohio ja Mitten plaanit. Kiskokaa juuria myoten irti am-

"^S^uniat isantien murhaavalta hyokka^elta

ia uniobyrokraattien petokselta. Liittakaa ammattiuniot yh-

t'en teoUisuusunioiksi. Kan.anvaltaistuttakaa ammatt.un.o

Xykyinen unioitten madannainen johto on ajettava umoista

P°1S
7 Ammattiuniometoodit yksistaan eivat riita meneatyk-

sellisen taistelun kaymiseen. Ammattiumotaistelun lisaksi on

kiiytava poliittiseen taistcluun.

KAIVOSMIKSTEN SANKARILLINEN TAISTELU

Kymmenettuhannet Pennsylvanian ja Ohion kaiyosmiehet

ovat kietoutuneina katkeraan, epatoivoiseen lakkotaisteluun

korkeamman palkan, parempien tyoehtojen ja jarjestyrnis-

oikeuden puolesta. Mutta voittaa tama taistelu, joka tu lee

vaatimaan kokonaisen sarjan taisteluita tyonantajia, halli-

tusta ja Lewisin byrokratiaa vastaan ja jotka tulevat ole-

maan kohdistettuja kapitalisteja vastaan ja korkeampien palk-

kojen ja union tyoehtojen puolesta — on kaivosmiesten tay-

delleen saatettava Lewisin byrokratia haviolle ja rakennettaya

uusi, taisteleva unio kaivosteollisuuteen, silla Lewis ja hull-

paroonit ovat yhdessa murskanneet United Mine Workers

virieston
Millciinkaan ei ole kayty sankarillisempaa taistelua kuin

mita parhaillaan kayvat sadattuhannet kaivosmiehet. Ne

taistelevat koko kapitalistista maailmaa vastaan Ne eivat
.

ole

vastakkain ainoastaan hiiliparoonien kanssa, jotka ovat likei-

sessa liitossa rautatieyhtibitten ja pankkien kanssa ja halli-

tuksen tukemia, mutta hiilenkaivajat ovat sen lisaksi omien

johtaiiensa pettamia. ...... „ „,
Kaivosteollisuudessa on syvalle kaypa kriisi. leollisuus

on jarjestymaton. Tuotanto on kaaostilassa. Kukin 7,000 :sta

kivihiiliyhtibsta tuottaa niin paljon kuin voi. Markkinoista on

murhaava kilpailu kaynnissa. Kaivokset kykenevat tanaan
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tuottamaan kaksi kertaa niin paljon kivihiilta kuin mita tcolH-
suudet ja kuluttajat pystyvat kayttamaan. Hiiliparoonit sul-
kevat kaivannon toisensa jalkeen synnyttaen raskasta tyottb-
myytta. Samaan aikaan saatetaan kaikkialla kaytantoon uusiu
tybtasaastavia koneita karjistaen tydttomyystilannetta joka
paikassa. Kaivosraiehet pakotetaan lisaamaan paivittaista
tuotannonmaaraansa tyontekemisen kiihdyttamisen ja tyopai-
van pidentamisen kautta tehden siten itsensa yha enenevassa
maarassa tarpeettomiksi. Hiilikaivosten omistajat sanovat,
etta kivihiiliteollisuuden edessa. on seuraava probleemi: joko
sen on paastava' croon liiasta kivihiilesta taikka liioista kai-
vosmiehista, Ne ajavat 250,000 kaivosmiesta pois teollisuu-
desta.

Hallitus on nykyisessa. taistelussa avoimesti paljastanut
itsensa nnhparoonien valikappaleeksi. Se on mobilisoinut kai-
ken kaivosmiehia vastaan. Oikeuslaitokset, estetuomiot, kan-
salliskaartit, valtion kasakkajoukot, tuomarit ja sheriffit ovat
nnhparoonien palveluksessa, Jokaisen kaivosmiehen taytyy
nyt selvasti nahda etta hallitus ei ole mitaan muuta kuin
isantien jarjesto. Hiiliparoonit itse istuvat hallitukaessa.
Rahastonsihteeri Mellon, presidents Coolidgen hallituskabi-
netm jasen, on yksi kaikkein suurimmista osakkeenomistajista
kaikkein haikailemattbmimmassa Pittsburgh Coal Companyssa
Pennsylvaman valtion kuvemoori Fisher oli jasenena Clear-
field Coal Cornpanyn johtokunnassa. Hallituksen virkailijat
ovat joko itse isantia, taikka heidiin palkkalistallaan olevia
agentteja. Komppanioitten kauppaloissa kayttavat hiilipa-
roonit suoranaisesti valtiovaltaa kivihiili- ja rautapoliisien ia
pyssyhurttien muodossa. Hiiliparoonit omistavat niissa kaiken
T" T

9?m*
kadut, rakennukset, kaupat, Kuten senaatin tutkija-

komitean toimittama tutkimus osottaa, ovat paikalliset tuoma-
rit ja sheriffit kaivosten omistajien palkkalistalla. Senaatin
tutkijakomitea itse ei ole mitaan muuta kuin sumuverho tyb-
laisten pettamiseksi ja kaivosmiesten mielissa harhakasitteit-
ten luomiseksu Kaivosmiehilla ei ole mitaiin perustuslain ta-kaarnia oikeuksia tassii maailman "vapaimmassa" maassa, Ja

Sn^^H yht?lst01minnf
ss*. ^ voikaan olla mitaan todellistakansanvaltaa ja vapautta, jossa muutamat harvat omistavatkaiken ja jossa suuret joukot eivat omista mitaan
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a vastaan ja mika tulee ohjautumaan kapi-tahsteja vastaan ja korkeampien palkkojen ja union ehtojen
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puolesta — siina on kaivosmiesten taydelleen saatettava Le-

wisin byrokratia haviolle ja rakennettava uusi, militanttmen

unio kaivosteollisuuteen. Lewisin masiina ei ole mitaan muuta

kuin isantien agentti union sisalla. Se on myynyt kaivosmies-

ten taistelun kivihiiliparooneille ja niitten halhtukselle. Le-

wisin masiina ei halua etta lakkoa voitettaisi. Tuon masiinan

koko historia ei ole mitaan muuta kuin keskeytymatbnta kaik-

kien kaivosmiesten taisteluitten pettamista. Se petti kaivos-

miehet 1919, 1922, 1925 ja se on pettanyt nc kaikkein hapeai-

lisimmalla tavalla nykyisessa taistelussa. Lewis ja hiilipa-

roonit ovat sarkeneet United Mine Workers of American.

Lewisin masiinan alaisuudessa ollessaan on United Mine

Workers menettanyt piirin toisensa jalkeen. V. 1919 sulki

kaivosmiesten lakko 70% tuotannosta; nykyinen lakko

ainoastaan 20 %. Lewisin masiina laiminloi rikollisesti lak-

koon valmistautumisen. Se saboteerasi jarjestymattbmien

jarjestamista. Se on allekirjoittanut yksilbllisia sopimuksia.

Se on pettanyt kansallisen sopimuksen asian. Se on liikkeessa

aiheuttanut hajaannuksen ajamalla siita pois jokaisen, joka

haluaa militanttista taistelua. Se katkaisee lakkoavustuksen

jokaiselta sellaiselta kaivosmiehelta joka sita tohtii arvostena.

Kansanvallan viimeinenkin varjo on uniosta kiskottu irti. Le-

wis varasti vaalit. Lewisin masiina ei ole jasenistbn asettama

johto, vaan isantien avulla ja union jiisenistba vastaan pysty-

tetty johto. Kesiikuusta joulukuuhun 1927, aikana jolloin

lakossa olevien kaivosmiesten oli tultava toimeen yhden ja

kahden dollarin viikottaisella avustuksella, veti Lewis itse

palkkana ja persoonallisina kulunkeina $11,093.66!

Kaivosteollisuus on kriisissa. Katkaistavana on kysymys:

Kenenka on kriisin kustannuksista laskut maksettava? Onko

kriisi selvitettava kivihiiliparoonien vaiko kaivosmiesten kus-

tannuksella? Kaivosmiesten ja koko tybvaenliikkeen on mo-

ninkertaistutettava ponnistuksensa lybdtikseen takaisin isan-

tien hybkkays. Kaivosmiesten taistelun haviaminen olisi hii-

viti koko tybviienliikkeelle.

VAATIMUKSET

1. Lewisin ja koko taantumuksellisen masiinan on men-

tava. Jaseniston on otettava jarjesto kasiinsa ja rakennet-

tava siita. taisteleva unio tahan teollisuuteen,

2. Jarjestymattbmat kaivosmiehet on jarjestettava.

Suurta jiirjestamisrynnakkba on kiihdytettava ja voimistu-

tettava.
3. Pennsylvanian ja Ohion lakkoa on tuettava. Vaatikaa



24 TAISTELUN OHJELMA

kansallista sopimusta. Taistelkaa palkkojen laskemista vas-
taan fa Jacksonvillen palkka-asteikon puolesta. Joukkolakko-
vahdinta taistelumetodina ja estetuomioitten rikkominen mil-
loin ne ovat tyolaisiii vastaan tahdatyt. Haatiimisia on vas-
tustettava joukolla.

4. Koko tybvaenliikkeen velvollisuus on jarjcstaa avus-
tusta nalkaanakoville ja taistelevillo knivosmiehille.

5. Kautateitten tyolaiset, silkaa kuljettako rikkurihiilta!

SHRTONIAAT J A IMPERIA L I STINEN SOTA

Lisaantyva kilpailu toisten imperialististen valtain kanssa
ja raaka taloudellisesti heikompien, takapajuisempien kan-
sojen riistaminen — nama kaksi piirretta luonnehtivat Yh-
dysvaltain imperialismin ulkomaapolitiikan talla hetkella.

Wall Streetin dollarit ja merisotilaat ulottavat valtaansa
>ha laajemman osan yli maailmasta. Missa ikina ilmenee
vallankumouksellinen nousu, niin siella on Yhdysvaltain impe-
rialism! saapuvilla valmiina murskaamaan sen. Yhdysvaltain
imperialism! on salaliitossa Suur-Britannian kanssa Venajan
vallankumousta vastaan. Se toimii yhdessa Japanin ja Eng-
lannin kanssa Kiinan asioihin sekaantumisessa. Yhdysvaltain
imperialism! tu!ki Suur-Britannian imperialismia hapeiillisessa
Nankingin politiikassa. Ja nyt se tukee Japania sen ruokot-
tomassa Shantimgissa asioitten kulkuun sekaantumisessa.
Tama toiminta sulkee sisiilansii samalla kertaa kasvavan mah-
ciollisuuden yhteentormaykseen Tyynellainerella kolmen keske-
naiin kilpailevan johtavan imperialist isen vallan valilla. Yh-
dysvaltain BOtalaivat ja tuhannet merisotilaat ovat parhail-
laan Kiinaa "rauhoittamassa" ja Washington mybntaa, etta
amiraali Bristolille on annettu valtuudet kutsua koko Tyynen-
meren laivasto Kiinaa vastaan siinii tapaukspssa etta Yhdys-
valtain imperialistinen politiikka sitii vaatii. Yhdysvaltain
imperialism! menee kasikadessa Japanin imperialismin kanssa
Chiang Kai-Shekin armeijoita vastaan Shantungissa, mutta
samaan aikaan son edustaja, amiraali Bristol, toimii yhdessa
Chiang Kai^Shekin kanssa Sovietti Kantonin murskaamisessa
tukahuttaen kaikki Kiinan tyolaisten ja talonpoikain vallan-
kumoukselliset liikehtimiset. Vallata kiisiinsa Kiinan suun-
tiattomat markkinat on kasvavassa maarassa Yhdysvaltain
imperialismin tarkeimpana. paamaarana. Puhua Yhdysval-
loista Kiinan ystavana on pelkka :

i lorpotysta, sen tosiasian
rinnalla, etta Yhdysvallat tukee Japanin hallintaa Manchu-
riassa voidakseen sen kautta suojella siella olevia omia sijoi-
tuksiaan.
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Yhdysvaltain imperialismin sotilasdiktatuuria toteutetaan

haikailemattbmammin kuin milloinkaan ennen F»ippiineilla,

Hawaiissa, Porto Ricossa, Panaman kanava-alueella, Neitsyt-

saarilla, Cubassa, Haitissa, Panamassa ja Liberia on tanaan

alistettu Yhdysvaltain imperialismin vasallivaltioksi. koko

Karabian ja Keski-Amerikan tasavaltain itsenaisyys on muut-

t unut enemmiiksi kuin inita traagillisella farssilla taAotetaan

katsoen mitten kasvavaan Wall Streetin orjuuteen joutumi-

seen Havanan konferenssi, joka kutsuttnn pan-amerikalai-

suuden nimesaa koolle, oli vain tyoase Yhdysvaltain imperia-

lismin kasissa. Monroc-oppi, joka kerran palyeli piiolustuk-

sena Europan valtoja vastaan, on tanaan rnita hyokkaayin

valikappale koko Amerikan mantereen Yhdysvaltain kasnn

valtaamiseksi. Wall Streetin puristus pakotti Mexikon luovut-

tamaan luonnonoljynsa ja maarikkautensn dollari-imperiaiis-

mille. Morrown, pankkiiri Morganin palkkalaisen, Yhdysval-

tain lahettilaaksi Mexikoon nimittaminen paljastaa koko Yh-

dysvaltain politiikan Latinalaisessa Amerikassa finanssikapi-

talismin ja suurten liikeyhtymain politiikaksi. Evcrsti Lind-

berghin vale "hyviin tahdon*' lennot koettivat kayttaa Pohjois-

Amerikan joukkojen senttimenttaalisia harhakasityksia hy-

vaksi valtauksien tekemista varten Latinalaisessa Amerikassa.

Suuret osat Keski- ja Etela-Amerikan maista on jo alistettu

Yhdysvaltain imperialismin puolsiirtomaiksi ja Wall Street ja

sen agenttuuri Valkeassa Talossa yrittaa muuttaa ne todelli-

siksi siirtomaiksi.

Yhdysvaltain imperialismin kaikkein hapeallisin teko on

se n rosvoussota Nicaraguaa vastaan. Puhuessaan tammik. 10

p. 1927, paljastaa presidentti Coolidge Nicaraguan sodan todel-

lisen tarkotuksen: "Jos vallankumous Nicaraguassa jatlcuu,

niin Amerikan sijoitukset ja Hike-edut joutuvat vaaraan"*

Ilapeallinen, verinen ristirotki N'iearaguaa vastaan on kaik-

kein tyypillisin ja alastomin imperialistinen voittojen nylke-

missota mita viela milloinkaan ennen on imperialistisen juo-

nittelun tuloksena kayty.
Yhdysvaltain imperialismi toimii yhdessa Britannian im-

perialismin kanssa Kiinaa, Sovietti-Venajaa, Nicaraguaa vas-

taan, mutta samaan aikaan on murhaava kilpailu ja kasvava
imperialistinen kamppailu maailmanvallasta kaynnissa naitten

kahden rosvovallan valilla. Maailmassa on tusk in ainoatakaan

kolkkaa, missa ei Yhdysvaltain imperialismin ja Britannian

imperialismin valilla olisi kaynnissa joko avoin tai peitetty

tatstelu. Yhdysvaltain imperialismi murtaa kappaleiksi Bri-

tannian Suurvallan ottamalla huolta Canadasta ja Australiasta.

Yhdysvaltain imperialismi on menestyksellisesti heittanyt

taisteluhansikkaan Suur-Britannian rahalliselle johtaja-ase-
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malle. Amerikan ja Suur-Britannian valilla on keskeytyma-
ton raakakumi- ja oljysota kaynnissa. Geneven Kolmen Val-
lan Laivaston Rajotuskonferenssin epaonnistuma ja Amerikan
tunnussana "second to none" laivasto (voimakkaampi kuin
mikaan muu laivasto, ei minkaan laivaston jalkeen) osottaa
imperialististen vihamielisyyksien sovittamattomuutta. Ny-
kyisessa' Yhdysvaltain yhtcistoiminnassa Japanin kanssa KH-
nassa on tulcvaisuudcn yhteentbrmaysten idut Tyynellii-
merella.

Sihteeri Kelloggin askeisen "rauhan hyokkayksen", tun-
nuslauseen: ''sota laittomaksi" takana ei ole mitaan muuta
kuin imperialistien manooveri, jonka tarkotuksena on vasta-
vaikuttaa Soviettien Unionin todellista taistelua vastaan rau-
han puolesta. Yhdysvaltain imperialismi pyrkii Kelloggin
sopimuksen kautta hoikentamiian Europan suuria valtoja ja
yrittaa tenda tyhjaksi jokaisen Europan vallan yrityksen ra-
kentaa ryhmittymaa Yhdysvaltain imperialismia vastaan. Sa-
raalla kertaa yrittaa Kelloggin sopimus yhdistaa kaikki kapi-
talistiset vallat — ei Kansojen Liiton, vaan Yhdysvaltain im-
perialismin johdossa — Soviettien Unionia vastaan. Valitta-
matta kaikista tyhjista lorpottelyista "sodan laittomaksi teke-
misesta" kasvavat imperialistiset vihamielisyydet jatkuvasti
ja Yhdysvalloissa nousec kasvava vastustus Yhdysvaltain
hyokkaaviia imperialistista politiikkaa vastaan. Kasvava kil-
pailu Europan kanssa, Europan trustien ja kartellien jarjes-
taminen, tariffikiistat Saksan, Suur-Britannian ja Ranskan
kanssa, sotavelkojen kysymys ja Dawes plaani, Tyynenmeren
hallinta, kasvava kapinallisuus Latinalaisen Amerikan maissa— kaikki nama ristiriidat ovat taynna tulevien imperialistis-
ten sotien itioita.

Koko Yhdysvaltain imperialismin tamanpaivan politiikka
on varustautuneisuuden politiikkaa imperialistisia sotia varten.
Koko maa kiiltaa pistimista. Yhdysvalloilla ei milloinkaan ole
ollut nun suurta armeijaa ja laivastoa. Mikaan muu maa
maailmassa ei ole tuhlannut niin paljon laivastoonsa kuin
Yhdysvallat. 1926—27 kulutti Japani 119, Britannia 299 ja
Yhdysvallat 334 miljoonaa dollaria laivastotarkotuksiin V
1928 on Yhdysvaltain menoarvioluovutus tahan mennessa jo
noussut laivastoa varten 369:aan miljoonaan dollariin ja ar-
meijaa varten 394:aan miijoonaan dollariin, eli yhteensa 757-n
miljoonaan dollariin. Viimeisessa puheessaan kongressille tuli
presidentti Goolidge avoimesti ulos kuorestaan suuren laivas-
ton puolesta, Joulukuun 14 p. 1927 esitettiin suuri laivasto-
menoaryio kongressin edustajahuoneelle, jossa esitettiin eivahempaa kuin 725 miljoonan dollarin luovuttamista laivaston
rakentamiseen. Lnttohallituksen menot menneista ja tulevista
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sodista kasittavat 82 senttia jokaisesta v. 1927 kulutetusta

dollarista. Arvioidaan, etta 1928 kongrcssi tulee joko suoraan

tai epasuoraan aanestamaan noin kaksi biljoonaa dollaria

sotilaallisiin tarkoituksiin maalla, merella ja llraassa.

Yhdysvaltain imperialismi tekee mita huolellisimpia val-

mistuksia sotaa varten. Tyolaisten ja tyotatekevien farma-

reitten taytyy tietaa, etta sodat ovat kiertamattomia kapita-

lismin vallitessa. "Pienet" sodat ovat yhtamittaa kaynnissa

tanaankin ja suuri imperial istinen maailmansota alkaa jo nyt

kangastaa silmain eteen. Seuraava maailmansota tulee ole-

maan vielakin tuhoisampi kuin ensimainen. Koko maan elama

tulee olemaan sotatarkoituksia varten alistettuna. Koko

vaesto tullaan mobilisoimaan. Koko maa tullaan muuttamaan

suunnattoman suureksi ammuketehtaaksi. Lauseparsi "sodan

laittomaksi julistamisesta", lupaukset sodan syttymisen esta-

misesta pakollisen sovittelun kautta ja Sosialistipuolueen lor-

pbttely Europan rosvovaltojen Kansojen Liiton kansanvaltais-

tuttamisesta ovat kaikki tarkotetut vain yhtti paamaaraa var-

ten: niitten tarkotuksena on kiskoa tyolaisjoukkojen huomio

pois sodan vaarasta ja todellisesta vallankumouksellisesta

taistelusta imperialistisia sotia vastaan. Aseistariisuutuminen

on mahdotonta kapitalismin vallitessa. Pakollinen sovittelu on

taantumuksellinen utopia ja harhakuvitelma. Proletaarinen

vallankumous on ainoa tie ulos nykyisesta tilanteesta.

VAATIMUKSET

1. Ei miestakaan, ei ainoatakaan tykkia, ei senttiakaan

imperialistiseen armeijaan ja laivastoon. Amerikan merisoti-

laat Nicaraguassa ja Kiinassa menkaa Nicaraguan ja Kiinan

vallankumouksellisien puolelle!

2. Alas imperialistinen sota Nicaraguaa vastaan. Saatta-

kaa Wall Streetin sota Nicaraguaa vastaan haviolle! Nicara-

guaan lahetettyjen merisotilaitten on kieltaydyttava taistele-

masta Nicaraguan vapausarmeijaa vastaan.

3. Yhdysvaltain kaikki sotajoukot on poistettava Latina-

laisesta Amerikasta ja Tyynenmeren siirtomaista. Yhdysval-

tain sotalaivat ja merisotilaat on heti poistettava Kiinasta.

Yhdysvaltain imperialismin tukemilta ja rahastamilta nukke-

hallituksilta, sellaisilta kuin Venezuelan Gomezilta, Perun Le-

guialta ja Chilen Abanezilta on vedettava kannatus pois.

4. Amerikan kaikille siirtomaille ja puolsiirtomaille on
heti annettava riippumattomuus.

5. Kadet irti Mexikosta.
6. Yhdysvaltain tullihallinta ja raha-asiain kontrolli, eli
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"ylivalvonta", on poistettava Latinalaisesta Amerikasta.
7. Kaikkien Yhdysvaltain ekstraterritoriaalisten etuoi-

keuksien poistaminen Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa

Amerikassa.
8. Nykyinen palkka-armeija, palkkalaivasto ja valtion

miliisi on poistettava ja on taisteltava tyolaisten miliisin luo-

misen puolesta. Sotilaitten ja merisotilaitten on saatava va-
lita upseerinsa, Sotavoimain jasenilla tulee olla taysi oikeus
aanestamiseen ja julkisen viran kasissaan pitamiseen.

9. Taistelkaa sen puolesta, etta koko inhottava imperla-
lististen "sopimusten" systeemi on poistettava. Alas Dawes-
suunnitelma! Kaikki viimeisen maailmansodan sotavelat on
julistettava mitattbmiksi. Maailmanoikeudesta on heti erot-

tava ja kieltaydyttava liittymastii Kansojenliittoon.

SOVIKTTIEN UNIONTN PUOLUSTAMINEN

Koko maailma on kapitalistisen hallinnan alaisuudess?.t.

Sosialistinen Sovietti Unionin Tasavalta on ainoa maa maa-
ilmassa, jossa on tyolaisten ja farmareitten hallitus. PEL-
KaOTaaN SOVIETTIEN UNIONIN OLKMASSAOLO ON
PARHAANA TODISTUKSENA SIITA, ETTA ON MAHDOL-
LISTA KUKISTAA KA P ITA 1 J ST1NEN JaRJESTELMa JA
VAPAUTTAA TY6VAENLU0KKA! Neuvostoliiton esimerkki
osottaa, etta sosialismi ei ole peikka unelma. Se on todelli-
suus —

- ja todellisuus, joka kangastaa suurena ihmiskunnan
historiassa — etta Venajan tyolaisten johdolla 150-miIjoonai-
nen kansa, ei vahempaa kuin kuudesosa maapallon pinta-
alasta, on kyennyt vapauttamaan itsensa kapitalismin ikeesta
ja perustamaan tyolaisten tasavallan, joka on pysynyt vallassa
yli kymmenen vuoden ajan kaikista kapitalistisen maailman
yrityksista huolimatta kukistaa se. Tama Sovietti-hallitus-
muoto kasittaa ainoan todelliscn demokratian suunnattomalle
kansan enemmistolle, tybtatekeville joukoille."

Kapitalistiset maat panevat kaytantbon haikailematonta
ratsionalisomtia tybliiisten kustannuksella. Ainbastaan So-
viettien Unioni panee toimeen s>osialistista ratsionalisointia
koko kansan hyviiksi. Soviettien Unionin proletariaatin dik*
tatuuri teki kapitalistit ja suuret maanomistajat omaisuudet-
tomiksi. Tyolaiset kontrolloivat siella teollisuudet. Tyota-
tekevat farmarit saivat siella suurten maanomistajien maat
Sovictti-Venaja rakentaa nyt sosialismia ja ottaa ensimaisia
askeleitaan kohden korkeampaa, kollektiivista maanviljelyksen
tyyppia. Sovietti-Venajallai on voimassa mita taydellisin tyb-
vaen suojeliisjarjestelmii ja yhteiskunnallinen vakuutus Yksi
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proletaarisen vallankumouksen ensimaisia tehtavia oli saattaa

kaytantobn 8-tunnin tybpaiva ja Sovietti-Tasavallan olemassa-

olon kymmenentena vuosipaivana Soviettihallitus pani voi-

maan 7-tunnin tybpaivan. Samaan aikaan kun meidan

maamme oikeuslaitokset ja hallitus murskaavat perustuslain

nimessa unioita, kuuluu Soviettien Unionin Tyovaenlain py-

kala, jota kirjaimelleen toteutetaan, seuraavasti:

"Soviettien Unionin perustuslain lGrnnen kohdan mukaan
tulee kaikkien valtion elimien antaa teollisuusunioille ja niit-

ten jarjestbille kaikkea mahdollista apua, saattaa niitten kay-

.tettavaksi taydelleen kalustettuja rakennuksia Tyon Palat-

seiksi ja ammattiunioitten kokoushuoneiksi; peria alennettuja

maksuja yleisesta palveluksesta, kuten postin kuljetuksesta,

sahkbsanomista, puhelimista, rautatiekuljetuksesta, lahetys-

kustannuksista, j. n. e."

Sosialistista Soviettien Unionia vastaan on olemassa paha-

enteinen, kaikkien kapitalististen valtain salaliitto. Suur-

Britannia on taman yhtyman johtaja, mutta Yhdysvaltain

hallitus ottaa siihen aktiivisesti osaa. Yhdysvaltain hallitus

kieltaytyy tunnustamasta Soviettihallitusta, se kieltaytyy tun-

nustamasta yhden, maailman kaikkein voimakkaimman maan
itse olemassaoloa siita ainoasta syysta, etta tyolaiset, eivatka

kapitalistit, johtavat tuota maata. Yhdysvaltain hallitus ja

sen virkailijat kayttavat hyviikseen jokaista tilaisuutta tais-

tellakseen Soviettien Unionia vastaan. Lahettilas Herrickin

hapeallinen selostus Pariisissa, Amerikan lainat Puolalle ja

Suomelle tarkotuksella rahastaa niitten soviettivastaista poli-

tiikkaa ja kieltaytyminen ottamasta vastaan kultaharkkolahe-

tykset, jotka oli lahetetty Yhdysvaltoihin, ovat vakuuttavia

todisteita Yhdysvaltain imperialismin vihamielisesta politii-

kasta Neuvostoliittoa vastaan.
Soviettien Unioni on ainoa valta maailmassa, Joka on pie-

nentanyt sotilaallisia voimiaan. Se teki historiallisen esityk-

sensa kansainvaliselle konferenssille Genevessa kaikkien

maitten heti toimitettavasta ja taydellisesta aseistariisuutu-

misesta. Kapitalistiset hallitukset kieltaytyiviit hyvaksy-
masta Soviettien Unionin esitysta, silla koko kapitalismin

luonne on hybkkaysta, sortoa ja sotaa. Kaikki kapitalistiset

armeijat ovat tybvaenluokan verivihollisia, mutta Soviettien

Unionin tyolaisten ja talonpoikain Punainen Armeija on koko
maailman tybvaenluokan puolustaja. Kaikkien maitten tyii-

vaenluokkien solidaarisuuden tiiytyy olla maailman ainoan
Tyolaisten Tasavallan puolella.
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VAATIMUKSET

1. Puolustakaa Soviettien Unionin Sosialistista Tasaval-

taa, kaikkien maitten tyovaenluokkien asian puolesta taiste-

lijaa kapitalististen valtain salaliittoja vastaan.

2. Yhdysvaltain hallituksen on heti tunnustettava Soviet-

tihallitus.

3. Kauppaa Soviettien Unionin Sosialistisen Tasavallan

kanssa on edistettava myontamalla liittohallituksen taholta

kylliksi luottoa keinona Yhdysvaltain teollisuuksien elvyttii-

miseksi ja tyon antamiseksi tyottomille,

4. Amerikan ja Neuvostoliiton tybvaenluokan kesken on
perustettava valittomat yhteydet.

KAPITALISTINEN DEMOKRATIA JA LAKONRIKKURI-
HALLITUS

Monet tyblaiset vaalivat itsessaiin harhakasitysta sen
suhteen, onko heille mahdollista saavuttaa vapautensa kapi-

talismin sorrosta ja riistosta valitsemalla enemmistb lainlaati-

jakunnan jasenista ja kapitalistisen halHtuksen toimeenpane-
vista virkailijoista. American Federation of Labor ja Sosia-

listipuolue ovat apuna tallaisten vaarallisten ja tuloksettomien
harhakasitysten yllapitamisessa. Sosialistipuolueen kansalli-

nen platformu selittaa esimerkiksi: "Xanestyslapun iilykkaiiin

kiiyttiimisen, ja jos tarve vaatii teollisuudellisen toiminnan
kautta, voidaan kaikkinainen luokkajakautuminen ja luokka-
hallinta poistaa". Kommunistien tarkeimpia velvollisuuksia
on havittaa sellaisct harhakiisitykset ja paljastaa kaikki nama
keltaiset sosialistit tyolaisten harhaanjohtajina jotka auttavat
harhakasitysten tyblaisissa luomista, Nykyinen hallitus on
kapitalistinen hallitus. Sita ei voida muuttaa tybvaenluokan
hallitukseksi ja sen yksinomaisena tarkotuksena on puolustaa
yksityisen omaisuuden etuja ja sortaa tyolaisia, tybtatekevia
farmareita, neekereitten joukkoja ja siirtomaitten kansoja.

Yhdysvaltain perustuslain iaativat v. 1787 :n pankkiirit,
suurmaanomistajat ja rikkaat kauppiaat myonnetysti tybta-
tekevia. joukkoja vastaan. Madison, "Perustuslain isa", esitti

taman seikan seuraavasti: "Hallituksen tulisi puolustaa ave-
riaitten vahemmiston etuja enemmistbii vastaan." On harha-
kuva ajate'lla, etta Yhdysvaltain kansan enemmistb voisi pe-
rustuslakia muuttaa. Neljankymmenenkahdeksan valtiomme
lukumaariin kolmen-neljasosan lainlaatijakuntien jasenten
kahden kolmasosan enemmistb tarvitaan panemaan alulle jo-
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kaista liiketta, jonka tarkotuksena on tehda lisaesityksia pe-

rustuslakiin. Talla pohjalla yksi neljasosa valtioistamme, jot-

ka saattavat olla kaikkein pienimmat ja joissa saattaa asua

ainoastaan yksi neljastoista osa vakiluvustamme, saattaa es-

taa minka tahansa muutoksen meidan niinkutsutussa "kansan-

valtaisessa" perustuslaissamme.
Perustuslaki sisaltiia kokonaisen sarjan huonoon huutoon

tulleita "jarruja ja tasottajia", joitten yksinomainen tarkotus

on saattaa mahdottomaksi enemmistolle, joka on vihamielinen

valtaluokalle, tehda tahtonsa vaikuttavaksi. Kongressin edus-

tajahuoneen jasenet valitaan joka toinen vuosi, presidentti

joka neljas vuosi ja senaatin jasenet joka kuudes vuosi, joten

Uiydellinen muutos hallituksessa voidaan saada aikaan ainoas-

taan vaalien kautta, jotka hajaantuvat kuuden vuoden osalle.

Vaalit eivat tapahdu samaan aikaan, sillo. meidan perustus-

lakimme isat halusivat antaa tilaisuuden jokaisen joukkotyy-

tymattbmyyden ''jaahtymisellc", rnika mahdollisesti tulee

ilmaantumaan vaaleissa, Senaatilla on eittoamisoikeus edus-

tajahuoneen paatbksien ylitse. Erikoisena "villina." perustus-

lain pelissa on erikoissaadbs, minka mukaan vastavalittu

kongressi ei voi kokoontua istuntoon ennenkuin kolmetoista

kuukautta sen jalkeen kun se on tullut valituksi, antaen siten

hyljatylle kongressille mahdollisuuden linnoittaa tahtoaan

uudella lainlaadinnalla. Presidentti voi eitota kummankin
kongressin huoneen paatokset ja kongressin edustajahuoneen,
senaatin ja viela presidentin paallyskerroksena ja ylapuolella

on ylioikeus, joka saattaa julistaa mitattbmaksi lakeja, jotka
kaikki kolme laitosta yhdessa. ovat laatineet, julistamalla na-
ma lait perustuslakivastaisiksi.

Vain vaheministii aiinestyskelpoisista ihmisista ottaa osaa
aainestyksiin ja suurilta aanestysijiissa <olevilta vaestbn osilta

on riistetty aanioikcus. Etelan 5.7 miljoonaa aanestysijassa
olevaa neekeria on tanaan yhtaliiisesti vailla aanioikeutta kuin
kaikkein pimeimpien kahleorjuuden paivina. 6.3 miljoonaa
ulkomailla syntynytta, kansalaistuttamatonta, aanestysijassa
olevaa tyblaista on vailla aanioikeutta siksi, etta ne ovat
"ulkomaalaisia". Aanioikeudcttomiksi tehdyt neekerit ja ulko-
mailla syntyneet tyolaiset kasittavat noin 20 % aanestysijassa
olevasta vaestbsta. Nuoriso 18—21-ikavuosien valilta on ko-
konaan riistetty aanioikeudettomaksi. Sadattuhannet kuljek-
sivat tyblaiset, jotka eivat voi tayttaa asumisajan pituutta
kdskevia saadbksia, niilta mybskin on riistetty heidan alkeel-
lisimmatkin poliittiset oikeutensa.

Kaksois-puolue-jarjestelma, joka etelassa todellisuudessa
on yksi-puolue-jarjestelma, on taaskin yksi Amerikan "de-
mokratian" tukipylvaita, silla, se estaa tybvaenluokan ja tybta-
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tekevien farmareitten luokan suuren enemmiston irtautumasta

suurliikkeitten puolueista. «uj.«a es*Ai«
Vaalit ovat hyvin kalliita tassii maassa. Vaahtaistelu •

rahastot ovat suunnattomia. Ne nousevat miljoonnn dollarei-

hin ja suurliikkeitten yhtymat pystyvat ostamaan itselleen

niin monta ja niin korkeata virkapaikkaa kum vain itse ha-

luavat. Toisaalta tyovaenluokan puolueet, jotka nojaavat yK-

sinomaan riistettyjen tyolaisten ja farmareitten kannatukseen,

ovat koyhia, eivatka kykene kilpailemaan nkkaitten kapitalis-

tisteil puolueitten kanssa.
u

. ..... „ ,

Suurliikkeet kontrolloivat tuhansia sanomalehtia. Koime-

toistr. miluH.i.r.a numeroa myrkyllista kapitalistista propagan-

daa t&yttaa joka paiva joukkojen ajatusmaaijman. buurliike-

yhtymilla on monopooli kouluihin, kirkkoihm, elavienkuvien

teattereihin, radioon ja koko propagandaan ja agitatsioni-

koneis^oon^
esteista ja suojamuureista huolimatta jot-

kut tyovfienluokan aanilUi valitut edustaiat naasevat kapita-

lististon lainlaatiiakuntien jasenvyteen, estiivat suurlnkeyhty-

mat heidat suorittamasta tehtaviaan yksinkertaisesti vain

potkaisemalla heidat ulos. Nain tapahtui Clevelandin sosialis-

tisiin kaupungm valtuuskunnan jiiseniin nahden siksi, etta he

protesteerasivat imperialistista sotaa vastaan. Sauna toimitus

uudistettiin New Yorkin valtion sosialistisiin lainlaatijakunnan

jaseniin nahden sodan aikana.

Loruilla tallaisten olosuhteitten vallitessa "kansanvallas-

ta" on pelkkaa. tekopvhvvtta ja tietoista tvovaenluokan petta-

mista. Nvkyinen suurliikkeitten demokratia Yhdysvalloissa ei

todellisuudessa ole mitaan muuta kuin kapitalistien diktatuu-

ria. V. I028:n Sosialistipuolueen ohjelma, joka hyvaksyy ny-

kyisen perustuslain perustaksi ja vaatil ainoastaan 'perustus-

lain uudenaikaistuttamista", hyvaksyy sen kautta nykyisen

kapitalistisen valtion ia tyovaenluokan sortamisen iatkamisen.

Ja ios jotakin sellaista on olemassa, jota suurliike ei voi

ajaa lapi "perustuslaillisin" keinoin, tekee se sen arvelematta

ja haikailematta perustuslaittomin keinoin. Madannaisyys on

erottamaton osa kapitalistisesta hallituksesta. Maailmassa on

harvoia maita, iotka pystyvat asettamaan naytteille siina

maarin mndannaisvydesta. rikkaan hallituksen kuvaa kuin Yh>
dysvallat. Teapot Domen skandaali, Sinclair-Burns juttu,

Daughertyn ja toisten Harding-Coolidge kabinetin jasenten

likaisot kaupat, ?a republikaanisen Hooverin ja demokraattisen

Al Smithin vaalitaistelurahastot, ovat ainoastaan muutamia
esimerkkeja meidan johtavien politikoitsijoittemme kaupan

olemisesta. Ja jos joku niista joutuukin kiinni itse teossa,

niin ovathan viela. tuomarit ja kasinpoimitut valamiehistbt jal-

TAISTELUN OHJELMA B3

jella heita pelastamassa. On jo muuttunut sananparreksi, et-

tei ainotakaan rikasta miesta viela ole tassa maassa tuomittu.

Demokratia, madannaisyys ja avoin voima ja vakivalta

ovat kapitalistisen diktatuurin paametoodit. Hallitus estetuo-

mioitten kautta, kotitarkastuksia ja maastakarkoituksia, kuri-

tushuonetta poliittisille vangeille, sotajoukot lakkoja murskaa-
massa, tekaistuilla syytoksilla tuomitseminen (frame-up) ja

lynchaukset — nama ovat todellisuutta kirjottamattomassa
perustuslaissa» Tanaan on enemman kuin milloinkaan ennen

totta se mita George Washington, Yhdysvaltain ensimainen

presidentti, sanoi: "Hallitus ei ole mikaan jarkisyy; se ei ol«

mitaan kaunopuheisuutta se on vakivaltaa".

Imperialismin keralla on hallituksesta kasvanut keskitty-

neisyyden mammottihirvio. Maallamme ei milloinkaan ole ollut

sellaista huikeata hallitusaparaattia kuin nyt. V. 1884 oli

federaalisten siviilivirkailijoitten lukumaara ainoastaan 13,780;

v. 1912 oli tuo lukumaara kohonnut 278,000 :een; kun se ta-

naan on (ottamatta lukuun armeijan ja laivaston voimia) ei

vahempaa. kuin 559,138 henkiloa kasittava. Hallitusvirkaili-

joitten lukumaara nousee tanaan — federaaliset, valtion ja

paikallisvirkailijat lukuun otettuina — koko maa lukuun otet-

tuna kolmen miljoonan henkilon kokonaislukumaaraan. Tiima
byrokratian jattilaisaparaatti on kokonaan kapitalistien kiisissa.

Trustiutunut paaoma ja hallitus ovat taydellisesti sulaneet

yhteen, Suurliikemaailman johtajilla — Hoover, tehokkuus-
ekspertti; Mellon, maan rikkain mies; Dawes, pankkiiri;

Morrow, Morganin juoksupoika; Hughes, Standard Oilista;

Coolidge, lakonrikkoja; Fall ja Daugherty, oljymagnaattien
palkkalaiset — on, taikka niilla on ollut paikkan^a hallituk-

sessa. Hallitusvaltaa keskitetaan yha enemman ja enemman
hallituksen toimeenpaneviin- ja oikeusdepartementteihin valit-

tujen lainlaadinnal listen laitosten kustannuksella. Presidentti

ennen kaikkea on hankkinut kasiinsa miltei rajattoman vailan.

Hanella on kasissaan varojcn eri tarkoituksiin jakelemisen
kontrolli, han kontrolloi tullitariffeja, hanen kasissaan on
maan ulkopolitiikka ja han paattaa sodan ja rauhan kysymyk-
sista. Maailman "vapaimman" demokratian todellinen muoto
on tanaan perustuslakia vailla oleva monarkia.

Taistellessaan vapautuksensa puolesta ja tyovaenluokan
poliittisesta jarjestamisesta taisteluun vallasta valmistaudut-
taessa, ei tyovaenluokka voi "ottaa haltuunsa" nykyistii halli-

tusaparaattia. Proletaarinen vallankumous tulee havittamaan
taman aparaatin ja rakentamaan omansa, joka perustuu teh-
taisiin tuotantoyksikkoina, eika.maa-alueellisiin kongressionaa-
lipiireihin. Tyovaenluokan valtion hallintomuoto tulee olemaan
^yolaisten neuvostot, jotka eivat tule toimimaan ''puhepajoina".
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vaan tybskentelyeiimina, jotka yhdistavat lakiasaatavan ja

toimeenpanevan vallan.

VAATIMUKSET

1. Hallitseminen estetuomioitten kautta poistettava.

2. Vartijoitten, pyssyhurttien, deputysheriffien, miliisin ja

federaalisten sotajoukkojen kaytto tybtaisteluissa on
kiellettava.

3. Rajoittamaton oikeus jarjestymiseen, lakkoutumiseen ja

lakkovartioimiseen. Rajoittamaton pube-, paino- ja ko-

koontumisvapaus tybvaenluokalle,

4. Senaatti, ylioikeus ja presidentin eittoamisoikeus on pois-

tettava.

5. Tuomareita ei tule nimittaa. Ne on alistettava tyolais-

ten valittaviksi ja niitten tulee olla joka hetki erotetta-

vissa. Lainopillinen avustus on oltava maksuista vapaa-

ta. kaikille palkkatyolaisille.

G. Aanioikeus kaikille ulkomailla syntyneille tyblaisille ja

kuljeksiville tyblaisille, jotka ovat tayttaneet 18 ikii-

vuotta. Neekereitten aanioikeus on pantava kaytan-

todn.
7. Syndikalistivastaiset lait ja vakoilulaki kumottava.
8. Kaikki teollisuus-oikeuslait on peruutettava.

9. Kaikki salaiset tyblaisvastaiset jarjestot on poistettava.

10. Elokuvien, teattereitten ja radiosensuuri on poistettava.

11. Kaikki poliittiset vangit on heti vapautettava.

LABOR PARTY

Tassa. maassa on kaynnissa monta lakkoa ja tybtaiste-

lua, mutta taalla ei ole ainoatakaan tyovaenluokan poliit-

tista joukkopuoluetta, joka tanaan voisi koota lippunsa alio

miljoonat palkkatyblaiset. Amerika on ainoa korkealle ke-

hittynyt teollisuusmaa tanaan, jossa tyovaenluokan suuri
joukko ei vieia ole poliittisesti itsenainen. ON MITA TAR-
REIN VALTTAMATTOMYYS, ETTA TYOLAISTEN SUU-
RET JOUKOT YMMARTAISIVAT, ETTA TALOUDELLIS-
TA TAIiSTELUA ON TAYDENNETTAVA POlLIITTISELLA
TAISTELULLA. Ilman taloudellisia taisteluita, rakentamatta
unioita ja kaymatta lakkotaisteluita, olisivat tyblaiset kyke-
nemattbmia. korjaamaan elinehtojaan, lyhentamaan tybpai-
vaansa ja kohottamaan palkkaansa. Mutta mitaan pysyvaisia
voittoja ei voida saavuttaa pelkastaan taloudellisen taistelun

kautta. Kaikkivoipa isantien hallitus pystyy halvauttamaan
kaikkein voimakkaimmankin union sotajoukoillaan ja estetuo-
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mioillaan. Tyolaisilta saatetaan ryostaa yksinpa menestyksel-

lisen lakkotaistelun hedelmatkin, silla lisaantyvat elinkustan-

nukset pystyvat tekemaan tyhjiksi korkeammat palkat.

PEJjEKA TALOUDELLINEiN TAISTELU EI VOI VAPAUT-
TAA TYOLAISIA RIISTOSTA JA SORROSTA. Poliittinen

taistelu on mybskin valttamatbnta. Mutta sen tulee olla po-

liittista taistelua tyovaenluokan etujen puolesta, jota kayvat

tyovaenluokan poliittiset jarjestot. Monet tyblaiset ottavat

osaa poliittiseen taisteluun isantiensa puolelia. Tanaan tyb-

laisten enemmisto — yksinpa ne, jotka taloudellisesti ammat-
tiunioissaan ja lakkojensa kautta taistelevat isantia yastaan
— kannattaa samojen isantien poliittisia puolueita, nimittain

republikaanista ja demokraattista puoluetta. Tama on tu-

hoisa virhe, silla se merkitsee sita, etta tyblaiset itse autta-

vat kapitalisteja pitamaan kasissaan otetta, jonka ne ovat

saaneet valtiovaltaan, Ne tyblaiset, jotka yhai edelleen jaii-

vat Republikaani ja Demokraattipuolueitten leiriin, auttavat

kapitalisteja tulemaan oikeuslaitosten isanniksi, jotta ne voi-

sivat kayttaa estetuomioita ja aseellisia joukkoja murskaa-
maan ammattiunioita ja halvaamaan tyblaisten lakkoliikkeita.

Tyblaiset ovat tehneet monta yritysta yhdistiia ammat-
tiunionsa ja muut tybvaenjarjestbnsa Labor Partyyn. Joissa-

kin paikoin ovat nyt Farmer-Labor puolueet olemassa. WORK-
ERS (KOMMUNISTI) PUOLUE tukee sellaisten Labor puo-
lueitten muodostamista, jotka perustuvat ammattiunioihin ja

toisiin tyovaenluokan jarjestbihin ja liiton puolesta Labor Par-
tyn ja riistettyjen farmareitten valilla, yhteisen poliittisen

taistelun kaymiseksi kapitalismia vastaan. Se on valmis
ottamaan osaa sellaisten tybvaenpuolueitten muodostamiseen,
silla se kasittaa sen ensimaiseksi ratkaisevaksi askeleeksi

kohden tyovaenluokan itsenaista poliittista toimintaa, ensi-

maiseksi tyblaisten askeleeksi tarkotuksella murtautua eroon
isantiensii poliittisista puolueista. Samalla kertaa pitaa
Kommunistipuolue velvollisuutenaan avoimesti sanoa tyblai-

sille, etta Labor Partylla on rajoittuneisuutensa ja etta. se ei

tule kykenemaan johtamaan tyblaisia niitten lopullisessa

taistelussa vapautuksensa puolesta. Ainoastaan Kommunis-
tipuolue voi sen tehda. Ainoastaan Kommunistipuolueen job-
dolla voi Amerikan tybvaenluokka vapauttaa itsensa kapita-
listisen riiston ja sorron kaksoisikeesta.

Tyblaisten eduksi on ottaa osaa kaikkiin vaalitaistelui-
hin. On valttamatbnta taistella tyblaisten valitsemisen puo-
lesta kaikkiin erilaisiin lainlaadinnallisiin elimiin. On tar-
peellista asettaa tyblaisia ehdokkaiksi erilaisiin julkisiin teh-
taviin. Mutta on vaarallinen harhakuva ajatella, etta' tyo-
Iaiset voivat saada vallan kasiinsa valitsemalla enemmaln ja
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enemmiin jasenia kongressiin, taikka toimeenpaneviksi virkai-

lijoiksi. Tyblaiset eivat milloinkaan voi vallata valtaa kasiin-

sa yksistaan aanestysuurnan kautta. Vain vallankumouksen

kautta saattaa tybvaenluokka heilauttaa itsensa valtaan.

Kaikkcin tarkein vaalitaisteluun osaaottamisen paamaara on

mobilisoida tyovaen joukot taisteluun isantia vastaan. Paa-

hyoty edustajien saamisesta lainlaadinnallisiin elimiin on

jiilkisen puhujalavan saamisessa tyovaenluokan asialle, josta

on mahdollista paljastaa isantien toimenpiteet ja nostattaa

tybvaenjoukkojen militanttisuutta. Tyblaisten taytyy tietaa,

etta poliittinen taistelu on paljoa laajempi kuin yksistaan

vaalitaistelu. Niitten on kasitettava, etta poliittinen taistelu

on tyovaenluokan eduksi ainoastaan siina tapauksessa, etta

sita kaydaan poliittisesti itsenaisen tyovaenluokan puolueen

muodossa. American Federation of Laborin pahamaineinen
"puolueettomuus" politiikka, joka kehottaa tyolaisia "rankai-

semaan vihollisiaan ja palkitsemaan ystaviaan" kapitalisti-

sissa puolueissa ja itse kapitalismin keskella, on tyblaisten

asian pettamista isantien hyvaksi. Sosialistipuolueen poli-

tiikka, joka lupaa tyblaisille, etta ne voivat paasta valtaan,

poistaa luokat ja kontroiloida teollisuuksia "aanestyslapun
iilykkaan kayttamisen kautta", on yhtalailla tyovaenluokan
perusasian pettamista. I.W.W., joka rajottuu yksistaan
"teollisuustoimintaan" siksi, etta se pelkaa, etta, poliittisen

toiminnan kautta se tulee menettamaan vallankumouksellisen
taydellisyytensa, on todellisuudessa muuttunut lahkolaiseksi

ja taantumukselliseksi jarjestoksi.

VAATIMUKSET:

1. Tyovaenluokan itsenainen poliittinen toiminta, Labor
Partyn muodostaminen kansallisessa, valtioita kasittavassa

ja paikallisessa asteikossa.
2. Todelliseii Labor Partyn tulee perustua ammattiunioi-

hin ja muihin tyblaisten jarjestoihin ja jarjestymattbmien
tyolaisten tehdas, mylly- ja kaivoskomiteoihin. Todellisen
Labor Partyn tulee sulkea piiristaan pois kaikki suur- ja

pikkuliike-elaman politikoitsijat ja sen tulee sulkea sisaansa
ilman loukkausta todeliisena federatiivisena elimena kaikki
tyovaenluokan osat, jotka tunnustavat luokkataistelun yleiset
periaatteet ja ovat valmiita taistelemaan tyblaisten ja riis-

tettyjen farmarcitten puolcsta.
3. Me sanomme jokaiselle tybiaiselle: Liita ammattiuniosi

Labor Partyyn ja liity itse Workers (Kommunisti) Puoluee-
seen.
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YHTEISKUNNALLINEN LAINLAADINTA

Tassa maassa on tuskin minkaanlaista tyolaisten suo-

jelusta ja viela vahemman yhteiskunnallista vakuutusta.

TYOLAISTEN SUOJELUKSEN TARKOTUKSENA ON
VARJELLA TYOLAISIA TUOTANNON VAHINGOLLISIA
OLOSUHTE1TA VASTAAN. Yhdysvaltain hallituksen paa-

maarana on tanaan suojella kapitalisteja ammattiuniojarjes-

tojen "vahingollisia" vaikutuksia vastaan. American Federa-

tion of Labor ahtaine ammattisuhtautumisineen jokaista yh-

teiskunnallista lainlaadintaa vastaan ja Sosialistipuolue par-

lamenttaarisine idioottimaisuuksineen jakavat kapitalistien

kanssa vastuunalaisuuden tasta taydellisesta yhteiskunnallisen

lainlaadinnan puutteesta. Tyblaisten taytyy ymmartaa, etta

yhteiskunnallinen lainlaadinta voidaan saada aikaan ainoas-

taan sivutuotteena vallankumouksellisesta taistelun kaymisesta.

Ei ole oiemassa mitaan lakia, joka asettaisi maksimimaaran
tyopaivan pituudelle, taikka ylitybta vastaan. Mitaan lakia

ei ole oiemassa joka takaisi viikottaisen levon tyblaisille. Mi-

taan laillisia vuosittaisia juhlapaivia ei ole taattu palkkatyd-

laisille. Sangen harvoja pakollisia saantbja on oiemassa,

taikka pakotetaan kaytannbssa noudattamaan tyblaisten turval-

lisuudeksi taikka terveydellisia seikkoja silmalla pitaen. Tyb-
tarkastus on tehotonta. AMERIKA ON JOHTAVA MAA
MAAILMASSA TEOLLISUUSTAPATURMIEN ALALLA. —
Teollisuudessa tapahtuu vuosittain 25,000 kuolettavaa tapatur-

maa ja 2% miljoonaa tapaturmaa, jotka aiheuttavat tilapaista

tybhon kykenemattomyytta. V. 1927 oli mieshukka kaivanto-

alan taistelukentilla 2,224, Yksistaan New Yorkin valtiossa oli

1926—1927 terasrakennusalalla 21,G06 tapaturmaa, jotka vaa-

tivat korvauksen suorittamista. Metallikaivantojen alalia oil

2,865 tapaturmaa jokaista 10,000 tyolaista kohden. Toisin

sanoen yksi tyblainen jokaisesta neljasta joutui tapaturman
uhriksi.

Yhdysvalloissa ei ole minkaanlaista yhteiskunnallista va-
kuutusta, joka olisi taman nimen arvoinen. Mitaan huolta ei

oteta tyottomista, sairaista, vanhoista, invaliideista, enempaa
kuin raajarikkoutuneistakaan. Mitaan avustusta ei anneta
kuolleitten tyblaisten perheille. Taman tilalla ovat ainoastaan
veljesyhdistysten vapaaehtoiset jarjestbt. Jotkut ammatti-
uniot yrittavat rakentaa jonkinlaisia vakuutusskiimeja. Kaikki
nama pikkuasteen jarjestbt ovat hyvin rajotettuja vaikutuk-
seltaan ja merkitsevat lisataakkaa tyblaisille. Tybnantajien
ryhmavakuutus merkitsee tyblaisten jonkun vissin korporat-
sioonin orjiksi tekemistii. Yksityiset vakuutuskorporatsionit
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nylkevat tyotatekevia joukkoja. Amerikan tyovaenluokan

elamassa on yleinen turvailisuuden puute. Mikaan muu tyo-

lainen ei kay vanhaksi niin nopeasti kuin amerikalamen tyo-

lainen. Tyonteon kiihdytys ja tybntekijain suojeluksen puuie

ajaa hanta ennenaikaiseen vanhuuteen. Kymmenet myrkyt,

aarimmainen kuumuus, kosteus ja poly ja puhtaus- ja terveys-

valineitten puute ruhjovat raatajien terveyden.

Tybvaensuojeluksen ja yhteiskunnallisen vakuutuksen

puute Yhdysvalloissa, maailman rikkaimmassa kapitalistisessa

maassa, saatetaan julkeaan valoon vertailemalla tata" puutetta

Soviettien Unionin Tyolaisten Tasavallan oloihin. Sovietti

Venajan Sosialistisessa Tasavallassa on mita. taydellisin tyo-

laisten suojeluksen ja yhteiskunnallisen vakuutuksen jarjestel-

ma voimassa. Sen yhteiskunnallinen vakuutus takaa tyolai-

sille seuraavat etuisuudet: korvausta tilapaisesta tyokyvytto-

myydesta; korvausta lapsen synnyttamisesta, lapsen hoitoa,

vakuutetun henkiion ja hanen perheensa jasenten hautauksen

kuolemantapauksissa; elakkeen leskillc; vaklnaisesta tybky-

vyttomyydesta vakinaista korvausta; elakkeen perheelle sima

tapauksessa etta perheen elattaja kuolee; tyottomyysvakuu-

tuksen; lepokotien yllapitiimisen, sanatorioita ja terveyskoteja

tyblaisille; maksuista vapaata laaketieteellista apua.

Neuvostoliitossa kaikkinainen yhteiskunnallinen vakuutus

on tyolaisten hallinnan alaisuudessa ja niita pidetaan ylla val-

tion kustannuksella. Tehtaitten tarkastus ja kaikkinaiset yal-

tion tybnsuojelusorgaanit ovat ammattiunioitten suoranaisen

kontrollin alaisuudessa. Pakollinen vuosittainen loma taydella.

palkalla on taattu. 7-tunnin tyopaiva on taattu lain kautta.

Laki kieltaa jarjestelmallisen ylitybn. On olemassa lainmu-

kainen viikottainen 42 tunnin lepo. Erikoissuojelus naisille ja

lapsille on teollisuudessa saatettu voimaan, Perusteelliset ter-

veys- ja suojelusvalineet on asetettu jokaiseen teollisuuslai-

tokseen.

On olemassa koko maailmanlaajuinen eroavaisuus Ameri-
kan Yhdysvaltain tybvaen suojeluksen ja yhteiskunnallisen va-

kuutuksen puutteen ja Sosialistisen Venajan Yhdysvaltojen
mita. taydellisimman tybvaen suojeluksen ja yhteiskunnallisen

vakuutusjarjestelman valilla. — erotus kapitalistisen maan ja

sosialistisen maan valilla'.

VAATIMUKSET

1, Federaalinen laki yhteiskunnallista vakuutusta varten
sairaus-, tapaturma-, vanhuus- ja tyottomyystapauksien varalle

kaikille palkkatyblaisille. Kaikkien yhteiskunnallisten vakuu-
tustoimenpiteitten hallinnan tulee olla tyolaisten kasissa.
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Valtion ja tyonantajien on kannettava naista koituvat kus-

tannukset.
2. Federaalinen laki 40-tunnin ja 5-paivan tyoviikon tay-

tantbbnpanemiseksi ja kaiken ylitybn kieltamiseksi. Lain on
saadettava 6-tunnin tyopaiva erikoisen vaarallisissa teolii-

suuksissa. Heti laadittava federaalinen laki joka saataa 48-

tunnin yhtamittaisen levon viikossa jokaiselle palkkatyblai-

selle.

3. Federaalinen laki pakollisia saantoja ja teknillisia vaii-

neita varten tyolaisten turvallisuudeksi ja terveyden hyvaksi.

4. Tehokkaan tybtarkastuksen perustaminen; tyolaisten

on itsensa valittava tarkastajat.

5. Maksuista vapaa laakinnallinen hoito, laakkeet ja sai-

raala jokaiselle palkkatyblaiselle.

TULLITARIFF1T JA VEROTUS

lsantien propaganda-agenttuurit levittavat perattbmia
juttuja siita, etta tyblaiset eivat maksa mitaan veroja. Todei-

lisuudessa tyblaiset ja tyotatekevat farm aril muodostavat ne
luokat yhteiskunnassamme, jotka kantavat verotuksen kaik-

kein suurimman taakan.
Suoranainen ja epasuora verotus ja valtion tullitariffit

painavat raskaina tybtatekevien joukkojen hartioilla. Verot
ovat yleisten menojen perustana. Yleiset menot eivat kuiten-

kaan ole mitaan muuta kuin suurliike-elaman valtioaparaatin
yllapitamisesta koituvia kustannuksia. Verojen periminen
joukoilta on metoodi, jonka kautta riistetyt pakotetaan mak-
samaan kustannukset riisto- ja sortojarjestelman yllapita-

misesta.
Kummatkin suurliike-elaman puolueet ovat vuosia kilpail-

leet keskenaan siita, mitenka voisivat niin paljon kuin mah-
dollista keventaa verotuksen kuormaa suurilta kapitalisteilta
ja siirtaa verokuorma tyolaisten ja riistettyjen farmareitten
niskoille kannettavaksi. Hallituksen eri veronalentamissuun-
nitelmilla on ollut yksi ainoa paamaara: pienentaa rikkaitten
kannettavaa veroa ja pienentaa sitakin enemman kaikkein rik-

kaimpien veroa. Rahastonsihteeri Mellon, joka itse on maan
kaikkein rikkaimpia miehia, seuraa julkeasti korkeitten tulojen
erikoisverotuksen alentamispolitiikkaa ja julistaa kainosteie-
matta, etta han vastustaa pienien tulojen verottamisen alenta-
mista silla perusteella, etta. verojen maksaminen luo kansaan,
jolla on pienet tulot, "hallituksen osittaisomistuksen vaiston".
Federaalisien, valtioitten ja kuntien arvopapereitten omistajilla
on kaikkein julkeimrnat loiselajien etuoikeudet. Tama koron-
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kiskuriluokka, joka on kokonaan erossa tuotannon prosessista

^ jonka ainoa yhteys teollisuuden kanssa on voittokuponkien

leikkeleminen, omistaa talla kertaa kokonaista 16 biljoormn

dollarin edesta sellaisia arvopapereita, jotka ovat kokonaan

vapautetut kaikista veroista.

Kaikkein pirullisin epasuoran verotuksen muoto on tulli-

tariffi Tullitariffi kohottaa tyovaenluokan elinkustannuksia

ia kohottaa niitten teollisuustuotteitten hintaa joita farma-

reitten on ostettava. Yhdysvalloilla ovat kaikkein korkeim-

mat tullitariffit mita maailma tuntee snta tosiasiasta huoli-

matta, etta taman maan teollisuudet ovat kaikkein korkeim-

malle kehitetyt ja etta ne ovat kaikkein voimakkaimmassa

asemassa, « « . , j •• m m
Trustimonopooli ja tullitariffi kulkevat kasikadessa. lulh-

tariffien paatehtavana" on taata rajaton monopooli trusteille.

Tullitariffit ovat apuna ulkomaisen kilpailun poissulkemisessa.

Ne tekevat trusteille mahdolliseksi kohottaa tuotteittensa hm-

toja ostajille tassa maassa miltei samalla summalla kuin mi-

hin tullitariffi nousee. Samalla kertaa ne tekevat trusteille

mahdolliseksi myyda tavaroitaan ulkomaamarkkinoilla alle

tuotantokustannusten — kiitos niille ylimaaraisille voitoilie,

joita he naista samaisista tuotteista saavat tassa maassa.

Trustimonopooli ja korkeat tullitariffit ovat kaikkein yaa-

rallisimpia tekijoita, jotka tybskentelevat uusien imperialist 1-

sien sotien synnytt'amisen puolesta. Mita laajempi on tulh-

tariffeilla "suojeltu" alue, sita suurempi on suurien ylimaa-

raisten voittojen summa. Taman vuoksi on trustimonopoolilla

tendenssina laajentaa Yhdysvaltain maa-aluetta, vallata uusia

alueita. Se voidaan suorittaa ainoastaan vallotuksen, sodan

uhkaamisen ja sodan kautta.
t

Taman maan ymparilla oleva tullitariffimuuri pakottaa

toiset maat samalla tavalla "suojelemaan" itseaan tullitariffi-

muurilla. Tama haittaa, vielapa estaa Amerikan tuotteitten

ulkomaille viemista. Mutta paaoman kasaantuminen jatkuu

kiihtyvalla nopeudella ja siksipa Yhdysvaltain paaoma, sen-

sijaan etta se veisi maasta tavaratuotteitaan, viekin paaomaa
yha kasvavassa asteikossa. Seuraavana pysayspaikkana on

sitten taasen Amerikan pankkiirien ulkomaille tekemien sijoi-

tusten ''puolustaminen". Voimakas armeija ja "suurempi kuin

minkaan muun maan laivasto" (second to none) on valttama-

ton. Sodalla uhkaamiset, sodan vaara ja sodat ovat paiva-

jarjestyksessa. Suojeleva, se on "protektiivinen" ja "defen-

eiivinen" tullitariffi on todellisuudessa kaikkein hyokkaavin,

"offensiivinen" ase suurliike-elaman kasissa.

Suurliikeyhtymain kummankin puolueen tariffipolitiikka

paljastaa niitten toinen toisiaan vastaan kayman niin kutsu-
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tun "taistelun" olemattomuuden ja periaatteettomuuden. Re-

publikaanipuolue oli alunperin tullitariffien puolue, silla se

edusti pohjoisen kasvavien teollisuuksien omistajien etuja.

Demokraattipuolue oli alunperin tullitariffeja vastustava puo-

lue, silla se ilmaisi etelan suurien plantaasien omistajien etuja.

Mutta taloudellisten olosuhteitten muuttuessa muuttavat

kummatkin puolueet suhdettaan tullitariffeihin. Etelan teol-

listuttaminen on luonut voimakkaan kapitalistien jaoston

maan tuohon osaan mybskin ja saattanut osan demokraateista

tulemaan ulos kuorestaan korkeitten tullitariffien puolusta-

jana. Toisaalta pohjoisen kansainvaliset pankkiirit, jotka

ovat sijoittaneet biljoonia dollareita Europaan ja jotka pel-

kiiavat, etta Europa ei tule kykenemaan maksamaan velko-

jaan, ellei se voi lahettaii teollisuustuotteitaan tahan maahan,
kannattavat nyt tullitariffien alentamista, taikka niitten koko-

naan poistamista, seka saattavat vaikutusvaltansa tunnetuksi

yha enemman ja enemmiin Republikaanien korkeimmissa neu-

vostoissa, joita ne hallitsevat.

Tyovaenluokan edut ovat korkeita tariffeja vastaan. Sa-

malla kertaa olisi kuitenkin harhakuva ajatella, etta.
J 'vapaa-

kauppa" antaisi pysyvaista helpotusta raataville joukoille.

V:ipaakauppa kapitalistisissa olosuhteissa on yhta paljon kapi-

talistinen laitos kuin korkeat tullitariffitkin.

VAA rFIMUKSET

1. Kaikkien epasuorien verotusten poistaminen.
2. Palkkatyfilaisten vapauttaminen kaikesta verotuksesta.

3. Kaikkien tyotatekevien ja riistettyjen farmareitten ve-

roista vapauttaminen.
4. Asteettainen verotus, joka alkaa yli $5,000 nousevista

tuloista nousten asteettain siten, etta kaikki yli $25,000 vuo-
dessa nousevat tulot takavarikoidaan.

5. Kaikki veroista vapautetut bondit, osakkeet ja arvo-
paperit on poistettava.

6. Suuria perintoja ja lahjotuksia varten on laadittava

asteettainen verotuslaki.

7. Tullitariffit kaikille tyovaenluokan valttamattbmyyk-
sille ja kaikille tuotteille, joita farmarit kayttavat, on pois-

tettava.

FARMAREITTEN TILANNE

Kahden vuosikymmenen ajan on farmareitten asema Yk-
dysvalloissa kaynyt saannollisesti huonommaksi. Tyotatekeva
farmari kay kbyhemmaksi ja koyhemmaksi. Miljoonia niista
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on jo nyt karkotettu pois farmeiltaan. Toiset miljoonat nnsta

ovat vararikossa ja ovat ainoastaan nimelhsesti farmiensa

omistajia. Vuokrafarmaus leviaa yha iaajemmaksi. Farma-

rin ja hanen perheensa elintaso kay yha. alhaisemmaksi ja

alhaisemmaksi. Koettelemukset, karsimykset ja kbyhyys ovat

tyotatekevan farmarin elaman paapiirteena.

Tybtatekeva farraari on tanaan yha* enenevassa maarassa

ainoastaan nimellisesti omistaja. Kiinnitysvelat ja muut velat

ovat sietamattbmana taakkana riistetylle farmarille. Hanen
tyonsa tulokset eivat enaa kuulu hanelle, vaan velkojilleen.

Farmareitten velkain kokonaissumma (kiinnitysvelat, persoo-

nalliset velat ja kauppavelat) nousee jo nyt huikeaan 15 bil-

joonan kokonaissummaan, mika 6 % jalkeen vuodessa merkit-

see 900 miljoonan dollarin vuotuiata veron maksamista pank-

kiireille, kauppiaille ja kapitalismin muille piiskoille. Riista-

vien, maaltaan poissa elavien omistajien lukumaara nousee

yhtenaan. V. 1880 oli vuokrafarmareitten lukumaara 25.6 %
farmareitten kokonaislukumaarasta; v. 1925 oli niitten suhde-

luku jo kohonnut 38,6 %. Farmareita pakotetaan vararikkoon

sadoissa tuhansin. Vuosien 1920 ja 1923 valilla menetti keski-

Iannella kokonaista 22.5 % kaikista farmien omistajista ja 35

% kaikista vuokrafarmareista maansa ja kaiken omaisuutensa

vararikkojen ja ryostbmyyntien kautta, taikka pitivat niita

edelleen hallussaan ainoastaan — kuten hallitus sanoo — vel-

kojien "armosta".
Ainakin 40 % koko maanviljelijavaestbsta, eli 4.2 miljoo-

naa, ei ole enempaa maanomistajia kuin vuokrafarmareita-
kaan, vaan yksinkertaisesti vain maanviljelystyolaisia^ jotka

omistavat ainoastaan tyovoimansa. Maanviljelystyblaisilla on

kaikkein alhaisin elintaso, ovat pakotettuja raatamaan kaik-

kein pisimpia tyopaivia ja kaikkein kurjimmissa olosuhteissa

mita koko maassa tunnetaan. Heidan palkkansa ovat todelli-

sesti laskemaan pain. Uuden koneiston kaytantbbn tuleminen

tekee kymmeniatuhansia heista tarpeettomiksi. Ne ovat jar-

jestymattbmia, eristettyja. ja taydelleen tybnantajiensa ja val-

tiovallan armoilla. Maanviljelystyblaiset kasittavat osan Ame-
rikan tybvaenluokasta ja ne on liitettava sen poliittisiin ja

taloudcllisiin jarjestbihin taistelussa kapitalismia vastaan.

Tybtatekevat farmarit ovat kaikkein tuhoisimmassa ase-

massa siksi, etta ne joutuvat vastakkain trustimonopoolin

kanssa. Farmarit pakotetaan maksamaan kaikkein korkeinta

verojen prosenttimaaraa. Farmareitten verot ovat nousseet

mita h&lyyttavimmalla tavalla. V. 1913 ne olivat 624:ssa mil*

joonassa dollarissa; tanaan 1,436 :ssa miljoonassa. Yleinen
omaisuusvero on kohdistettu suoraan paaasiallisesti farmariin,

ja suuremmassa maarassa kuin mitaan muita omaisuuksien
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omistajia vastaan, Paikalliset verot lisaavat tyotatekevan

farmarin taakkaa sietamattomassa maarassa. Yksinpa maan-
viljelyssihteeri Jardinen oli pakko mybntaa, etta farmarit eivat

kayta vahempaa kuin 30 % nettotuloistaan yeroihin.

Maanviljelyksen mekanisoiminen on toinen syy farma-

reitten tuhoutumiseen. Traktoreitten lukumaara, joka v. 1920

oli 229,000, oli 1925 :een mennessa kohonnut 506,000 :een ja

1927—700,000:een. Elonleikkuukoneitten kaytto, jotka leik-

kaavat, sitovat ja haravoivat yhtaikaa (combine), leviaa' yha
laajemmalle poistaen kukin kolme elonleikkuumiesta tarpeet-

tomana. Kbyha. farmari on liiaksi koyha ostaakseen kallista

koneistoa. Hanen farminsa on liiaksi pieni koneiston laajim-

massa mahdollisessa maarassa kayttamista varten,
Teollisuus on trustiutunut ja monopoolinsa turvin se ky-

kenec kontrolloimaan koneiston ja kaikkien muitten tavaroit-

ten hinnat joita farmarin taytyy ostaa. Samaan aikaan suur-

liike-elama kykenee sanelemaan hinnat kaikille niille tuottcille

joita farmarin on pakko myydai. On olemassa kokonainen sarja

erikoisluontoisia riistomuotoja, joihin farmari on alistettu*

Han on voimakkaitten kapitalististen farmituotteitten valitys-

agenttuurien, rautateitten, teurastuslaitosten, maitotrustin,

suunnattomien elevaattoriyhtymien, huijareitten ja puuvilla-

brokkereitten, pankkien, farmikapitalistien ja hallituksen far-

mi luottolainlaadinnan armoilla.

Perussyyna tybtatekevien farmareitten vararikkoisuuteen

on trustimonopooli, kapitalismi.

Kaikki maanviljelysluotto on pankkien kasissa. Farma-
reitten osuustoiminnalliset jarjestot ovat luoton kautta kah-
lehditut kapitalismiin. Tullitariffi, jonka olisi maara "suo-
jella" ei ainoastaan teollisuustuotantoa, mutta myoskin yhta.

hyvin maanviljelystuotantoa, toimii yksinomaan suurien trus-

tien hyvaksi. Kaikki republikaanipuolueen, yhta hyvin kuin
demokraattipuolueenkin lupaukset ovat muodostuneet ainoas-
taan farmareitten pettamiseksi ja ne ovat kaytannbssa kaan-
netyt ainoastaan suurten maanomistajien, farmikapitalistien
ja farmipankkien hyvaksi.

Se suuri opetus, jonka tybtatekevien ja riistettyjen farma-
reitten on opittava omasta toivottomasta tilanteestaan, on se,

etta heidan on rikottava liittonsa pankkiirien ja toisten suur-

liikemaailman tekijbitten kanssa ja etta heidan on muodostet-
tava liitto tybvaenluokan kanssa. McNary—^Haugen "farmi-
avustus' -lain ja McFaddenin haarapankkilain kohtalo on paras
todiste kaikkien niitten liittojen toivottomuudesta farmarille,

jotka han tekee pankkiirien kanssa. Kongressissa oleva far-
miploki, joka puhuu tybtatekevien farmareitten nimessii,

mutta joka todellisuudessa on suurmaanomistajien ja farmi-
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pankkien ilmaisu, teki konikauppaa Wall Streetin edustajien

kanssa siina. mielessa, etta kummatkin yllamainitut lakiesi-

tykset olisi yhdessa hyvaksytty kongressissa. Ja todellakin

kummatkin lait hyvaksyttim. Mutta presidents Coohdge,

suurimpana suurliike-elaman edustajana hallituksessa, alle-

kirjoitti ainoastaan McFaddcnin pankkilain ja eittoai MeNary-
Haugenin "farmiavustus'Main. Kaikki niin kutsutut farma-

reitten ystavat — pankkiiri Dawes, miljooneri Lowden, farmi-

ploki, "progressiivit" sellaiset kuin LaFollette, Norris, Ship-

stead ja heidan koko sukunsa — ovat ainoastaan riistettyjen

farmareitten vihollisia ystaviksi naamioituina.

Tyotatekevien ja riistettyjen farmareitten ja teollisuus- ja

maanviljelystyolaisten on olka olkaa vasten taisteltava yhteisia

vihollisiaan: suurliikc-elamaa, trusteja, farmikapitalisteja ja

kapitalismin hallitusta vastaan*

VAATIMUKSET

L Viiden vuoden moratorium! (velkojen maksulykkays)

kaikille kiinnityslainoille, niihin luettuina myoskin kiinnitys-

lainat kalustolle.

2. Tyotatekevien farmareitten suojeleminen monopooli-

hintoja vastaan. Kaikkien farmareitten kayttamien tuotteit-

ten tuntuva hinnan alentaminem
3. Farmareitten suojeleminen tuotteitten valitysagent-

tuurien, rautateitten, teurastuslaitosten, maitotrustin, farmi-

kapitalistien ja viljaelevaattoriyhtymien erikoisriistantaa

vastaan.
4. Federaalinen laki erikoisen $1,000,000,000 :n farmi-

avustusrahaston luomista varten tarkotuksella helpottaa

vuokra- ja morkettifarmareitten asemaa. Tata rahastoa on
tyotatekevien farmareitten hallittava ja hoidettava.

5. Federaalinen laki farmien ryostbmyynteja vastaan.

6. Kaikkien tyotatekevia ja vuokrafarmareita koskevien

federaalisten ja paikallisten verojen poistaminen.

7. Maan on kuuluttava sen muokkaajilie.

8. Maanviljelystyolaisille taydellinen vapaus jarjestymi-

seen ja lakkoutumiseen, Federaalinen laki takaamaan seitse-

man tunnin maksimitydpaiva ja 48-tunnin yhtamittainen vii-

kottainen lepo kaikille maanviljelystyolaisille. Vuosittainen

maksullinen loma-aika taydella palkalla kaikille farmitydlai-

sille. Farmityolaisille kaikkien yhteiskunnallisen vakuutuksen
ja tyon suojeluksen lainlaadinnan etuisuuksien ulottaminen
mita* on vaadittu teollisuustyolaisille.

TAISTELUN OHJELMA 45

NEEKERIKYSYMYS

Amerikan valkoinen imperialismi sortaa kaikkein julmim-

malla tavalla niita kymmenta miljoonaa neekeria, jotka kasit-

tavat kokonaisen kymmenennen osan Yhdysvaltain vaeston

kokonaislukumaarasta. Valkoinen kapitalistinen ennakkoluulo

kasittaa neekerit "alhaisemmaksi roduksi", ylvaitten valkois-

ten herrain synnynnaisiksi palvelijoiksi. Rotukastijarjestelm a

on taman maan yhteiskunnallisen, teollisen ja poliittisen jar-

jestymisen peruspiirteena. Kommunistipuolue julistaa, etta

se ei katso itseaan ainoastaan tybvaenluokan puolueeksi

yleensa, vaan myoskin sorretun neekerirodun asian puolesta

taistelijaksi ja erittainkin neekereitten tybvaenluokan ainesten

jarjestajaksi. Kommunistipuolue on neekerirodun vapautuksen

ja orjuudesta kirvottamisen puolue valkean rodun sorrosta. ....

"Uusi neekeri" on kehitysprosessin alaisuuriessa. Neekeri-

rodun yhteiskunnallinen kokoonpano on muuttumassa. Ennen
oli ncckeri etelan puuvillafarmarina ja kotipalvelijana pohjoi-

sessa. Etelan teollistuttaminen, neekeri tybvaenluokan asu-

tuksen keskittaminen idan ja pohjoisen suuriin kaupunkeihin

ja neekerien suurissa joukoissa astuminen perusteollisuuksiin,

ovat muuttaneet koko neekerirodun yhteiskunnallista kokoon-

panoa. Todclliscn neekeri-teollisuusproletariaatin ilmaantumi-

nen luo jarjestaviin voiman koko neekerirotua varten, varustaa

uuden tydvaenluokkalaisjohdon kaikille neekerirodun liikehti-

misille ja vahvistaa suunnattomasti koko rodun taistelumah-

dollisuuksia vapautuksensa puolesta.

Neekerirotuiset vuokra- ja osittaissatofarmarit etelassa

ovat edelleenkin, huolimatta kaikista ylvastelevista sananpar-

sista orjien vapauttamisesta, todellisen orjan asemassa. Niilla

ei ole minkaanlaista tulevaisuuden mahdollisuutta milloinkaan

saada haltuunsa sita maata, jolla ne raatavat. Koronkiskonta-

luottojarjestelman kautta ne ovat yhta taatusti kytketyt plan-

taasin omistajiin kuin kahleorjat. Maaorjuus ja kontrahti-

sopimustyb ovat neekerien kohtalona puuvillafarmarina. Suur-
maanomistajat, jotka samalla kertaa ovat etelan kauppiaita

ja sen hallitus, hallitsevat neekerivuokrafarmaria ja -osasato-

farmaria armottomalla diktatuurilla.

-Kummankin kapitalistisen puolueen valilla on mita epa-

rehellisin ja hapeallisin "gentlemannien sopimus" olemassa
neekerien poliittisia oikeuksia vastaan. Kuuluisat lisaykset

perustuslakiin — nim. neljastoista ja viidcstoista — merkit-

sevat tasmalleen saman verran kuin palanen paperia. Niitii

ei milloinkaan ole hetkeakaan toteutettu. Ylioikeus on tuke-

nut jokaista valtiolakia, joka riistaa neekereilta. aanioikeuden.



TAISTELUN OHJELMA

Pelkka avoin vakivalta estaa neekeria kayttamasta niinkut-

suttuja poliittisia oikeuksiaan. Federaalinen hallitus ei mil-

loinkaan ole yrittanyt supistaa niitten etelan valtioitten edus-

tusta, jotka rikkovat perustuslakia, kuten kohta kaksi perus-

tuslain neljannessatoista lisayksessa. saataa. Lincolnin repub-

likaanipuolue on vajonnut niin syvalle, etta se on laatinut saa-

doksia eristaakseen erilleen neekeriedustajat Kansas Cityn v,

1928 nimityskonventsioonissaan. Lynchauslaki irvottaa uhkaa-

vana edelleenkin neekerien paan paalla. Ku Klux Klanien ter-

ror! on neekerirodun perustuslaki. Heita poltetaan elayinii,

ruoskitaan kuoliaaksi, ajometsastetaan kuoliaaksi verikoirilla

— valkean sivistyksen nimessa!
Neekerirotuun nahden on olemassa yleinen eristamispoli-

tiikka: erikoisia asuntoalueita; Jim Crow katuvaunuja; eri-

koisia kouluja neekereitten lapsia varten; sulkeminen pois

"valkoisten" hotelleista, ravintoloista, teattereista, rautateit-

ten odotussaleista; neekereitten sulkeminen pois valamiehis-

toista, jotka tuomitsevat neekereita. Neekeriopettajat eivat

voi opettaa valkoisissa kouluissa. Valkeat isanniit yrittaviit

tehda neekereista lukutaidottomia. V. 1920 sensuksen mukaan
oli valkoihoisten keskuudessa 4 % lukutaidottomia ja 22.9 %
neekereitten keskuudessa. Etelan valtiot kayttavat tuskin

minkaanlaisia varoja neekerilasten kouluuttamiseen, mutta sen
sijaan tuhlailevat valkoisten lasten kasvatukseen.

Puuvillan kasvatusvaltioissa elavat neekerifarmarit kur-

jissa hokkeleissa elamaa ja terveytta tuhoavissa olosuhteissa.

Kaupungeissa tekevat neekerit ammattitaidottoman, kaikkein
vastenmielisimman, kaikkein vaarallisimman tybn ja ovat sul-

lottuina kaupunkien kurjimpiin osiin. Kuolevaisuus on neeke-
reitten keskuudessa paljoa korkeampi kuin valkoihoisten kes-

kuudessa. V. 1925 oli valkoihoisten kuolevaisuus 11.8 tuhatta
henkiloa kohden, mutta neekerien keskuudessa 18.2 tuhatta
kohden.

Etelan plantaasien omistajat ja heidan hallituksensa ovat

koettaneet pidattaa neekerifarmarit ja maanviljelystyblaiset
etelan puuvillapelloilla suoranaista vakivaltaa kayttaen. Mutta
yksinpa heidan raaka terrorinsakaan ei ole pystynyt pysah-
dyttamaan sita, valtaista kansainvaellusta, joka on syntynyt ja

ollut kaynnissa nailta puuvillaplantaaseilta pohjoisen ja idan
valtioitten teollisuuskeskuksiin. Tama siirtolaisuus on *'aseis-

tamaton Spartakus nousu * orjuutta ja sortoa vastaan, jota
harjottavat kapitalistiset ja feodaaliset oligarkit.

Neekeri pakeni etelasta, mutta mita" on han tavannut
pohjoiscssa? Han on tavannut pohjoisen ja idan komppa-
nioitten omistamissa kauppaloissa ja teollisuuskaupungeissa
palkkaorjuuden, joka ei ole lainkaan parempi kuin etelan
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kontrahtisopimuksiin perustuva raadanta. Han on tavannut
tayteensullottuja, epaterveellisia kurjalistokortteleita. Han on
vaihtanut vanhan eristettyna olemisensa uuteen eristettyyn

olemiseen. Han tekee kaikkein vaarallisimman, kaikkein kur-

jimmin palkatun tyon teras-, kivihiili- ja teurastamotcollisuu-

dessa. Han on tavannut valkoisen tyovaenaristokratian ahtaan
rotuennakkoluulon, joka kieltaytyy ammattitaidotonta neekeri-

tyblaista, tunnustamasta vertaisekseen. Han on tavannut
American Federation of Laborin byrokratian petollisuuden,

joka kieltaytyy jarjestiimasta neekereita ammattiunioihin.

Etelan lynchausten tilalle ovat astuneet idan rotumellakat.
Tyonantajaluokka yrittaa nostattaa valkoisten tyblaisten rotu-
vihaa ja ennakkoluuloja neekerityblaisia. vastaan ilkealla. tar-

kotuksella hajottaa ja jakaa tybvaenluokan rivit. Talla tavalla

yrittaa kapitalistiluokka yllapitaa seka valkoihoisten etta nee-

kerityblaisten sortamista ja riistamista. Neekerityblaisen
taytyy oppia taysin maarin kayttamaan hyvakseen niita mah-
dollisuuksia, jotka uudenaikainen kapitalismi luo jarjestayty-

miselle ja taistelun kaymiselle palkkaorjuutta vastaan iiitossa

toisiin rotuihin kuuluvien tyblaisten kanssa. "Valkean nahkan
sisassa oleva tyblainen ei voi itseaan vapauttaa niin kauan
kun tumman nahkan sisalla oleva tyblainen on merkitty." —
(Marx.)

Kommunistipuolue kasittaa historialliseksi tehtavakseen
yhdistaa kaikki tyblaiset valittamatta. niitten ihonvarista. yh-
teista vihoilista, isantien luokkaa vastaan. Neekerirodun tay-
tyy ymmartaa, etta kapitalismi merkitsee rotusortoa ja kom-
munismi yhteiskunnallista ja rotujen tasa-arvoisuutta.

VAATIMUKSET

1. Koko rotuloukkausten jarjestelman poistaminen. Tay-
deilinen rotujen tasa-arvoisuus. Taloudellinen, poliittinen ja
yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus neekerirodulle.

2. Kaikkien sellaisten lakien poistaminen, jotka johtavat
neekereitten erittelemiseen ja eristamiseen. Kaikkien Jim
Crow lakien poistaminen. Lain kautta on kiellettava, kaikki
neekereitten ioukkaamiset asuinrakennusten myymisessa ja
vuokraamisessa.

3. Lakien poistaminen, jotka neekereilta. ihon varin vuoksi
riistavat aanioikeuden.

4. Lakien poistaminen, jotka estavat avioliitot eri rotujen
kesken.

5. Kaikkien sellaisten lakien ja saadbsten poistaminen,
jotka kieltavat, tai jotka kaytannbssa estavat neekereitten
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lapset ja nuorison kaymasta yleisissa julkisissa kouluissa ja

yliopistoissa.

6. Taydellinen ja yhtalainen paasy neekereille kaikkiin

rautatieaseman odotushuoneisiin, hotelleihin ja teattereihin.

7. Yhdysvaltain hallituksen sota- ja laivastodepartemen-

tin on poistettava kaikki Jim Crow erittelyt armeijasta, laivas-

tosta ja sivilipalveluksessa.

8. Kaikista ammattiunioista on heti poistettava kaikki

esteet, jotka ovat kohdistetut neekereita vastaan ammatti-
unioihin paascmisen estamiseksi.

9. Neekerityolaisille yhtalaiset mahdollisuudet tyon saan-

tiin, palkkoihin, yhta pitkiiiin tyopaivaan ja tybehtoihin kuin
mitkii ovat voimassa valkoihoisiin tyblaisiin nahden.

10. Federaalinen laki lynchauksia vastaan ja neekeri-

joukkojen puolustaniiseksi heidan oikeudessaan itsepuolus-

tukseen.
11. Neekerijoukkoja vastaan oikeuslaitoksissa harjoitet-

tujen loukkaavien menettelytapojen poistaminen. Ei mitaan
loukkauksia neekereita vastaan valamiespalveluksessa.

12. Tuomittujen vuokrasysteemin ja kahlesakkien pois-

taminen.

ULKOMAILLA SYNTYNEET TY6LXISET

Lahinna neekereita ovat ulkomaalaissyntyiset tyblaiset

perusteollisuuksissa kaikkein riistetyin, kaikkein vainotuin

raatajien luokan kerrostuma tassa maassa. Yhdysvalloissa on
likipitiien 11 miljoonaa ulkomailla syntynytta. Niista ylivoi-

mainen enemmisto kuuluu tybvaenluokkaan. Lahes puolet
kaikista ulkomaalaissyntyisista tybskentelee tehdas- ja mekaa-
nisessa teollisuudessa. Enemmistb kaikista teollisuustyblaisista
Arnerikassa, eli vahimmassii laskuwsa 58 %, on ulkomaalais-
syntyisiii. Teriis-, kivihiili-, kutomo-, autoteollisuus — kaikki
namii teollisuudet perustuvat ulkomailla syntyneitten tyblais-

ten hiestyttamiseen. Eristettyina eri kielien ja tapojen kautta
joutuvat ulkomaalaissyntyiset tyblaiset helposti tybnantajaluo-
kan uhriksi. Heidan kohtalonaan ovat pisimmat tybpaivat,
alhaisimmat palkat, kurjimmat asuntosuhteet, kehnoimmat
koulut. Kymmenet federaaliset ja valtiolait loukkaavat ulko-
mailla syntyneita tyblaisia. Yhdysvalloissa on tuskin ainoata-
kaan valtiota, jossa ei olisi lakia T joka loukkaa ulkomailla
syntynytta tyblaistii. Joissakin valtioissa voimassa olevien
lakien mukaan ei ulkomailla syntyneella ole oikeutta lukea
p-anomalehtiii taikka kirjallisuutta, jotka eivat ole painetut
englanninkielella. Hiinella ei ole oikeutta pitaa koiraa, hau-
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likkoa taikka kivaaria. Han ei voi opettaa yleisessa koulussa.

Yhdeksassa valtiossa voimassa olevien lakien mukaan ei ulko-

mailla syntynytta tyblaistii saa palkata yleisim toimn. Jotkut

valtiot eivat salli yleisia kokouksia pidettaviin muuten kuin

englanninkielella.
. . , „M .

Mutta kaikki nama loukkaukset eivat ole kylliksi 100-pro-

senttiselle amerikanismille. Coolidgen hallitus kay hyokkays-

sotaa ulkomailla syntyneita tyblaSsiii vastaan. Se kuuluu osana

isantien avoimentybpajan hybkkaykseen, Coolidgen hallitus

suunnittelee kokonaista sarjaa ilkeita toimenpiteita ulkomaa-

laissyntyisia vastaan. Niista on otettava sormenpaajaljennok-

set ja ne on valokuvattava kuin rikolliset. Jos ne kansalais-

tutetaan, niin niilta on maiira riistaa kansalaispaperit, elleiyat

kayttaydy siten, etta se tyydyttaa. tybnantajia. Ne on maara

karkottaa, jos ottavat osaa lakkoon, tai pitavat puheita lakko-

kokouksissa. Valtavien Sacco-Vanzetti protestikokouksien

aikana lausui kongressin alahuoneen siirtolaisuusvaliokunnan

puheenjohtaja, Albert Johnson uhkauksen: "Amerikaan kotiu-

tuneitten ulkomaalaisten tulisi muistaa, etta jos he osallistu-

vat hallitusvastaisiin mielenosotuksiin, niin v. 1919 lain mu-
kaan ne ovat karkotuksen alaisuudessa".

Kongressissa on kokonainen sarja lakiesityksia, jotka ovat

tahdatyt ulkomaalaissyntyisia tyblaisia vastaan, Brandin laki-

esitys, Hawesin esitys, Aswellin esitys ja toiset Amenkan
fascismin tuotteet yrittavat muuttaa ulkomaalaissyntyiset tyb-

laiset uudenaikaisiksi teollisuusmaaorjiksi. Brandin laki ha-

luaisi pakottaa ulkomaalaissyntyiset ei ainoastaan rekisterbi-

maan itsensa, mutta "raportteeraamaan itsestaan sellaisina

aikoina ja sellaisissa paikoissa" kuin "presidentin harkinnan

mukaan maan kansallisen puolustuksen edut vaativat". Sama
laki haluaisi saataa, etta ''milioin ikina ulkomaalaissyntyinen

on tilapaisesti poissa siita. piirista, jossa ha.net on rekisterbity,

on hanen raportteerattava itsestaan sellaisessa paikassa ja

sellaisena aikana ja annettava liikkumisestaan sellaisia tietoja,

kuin mita. hanelta saatettanee vaatia."

Siirtolaislait, jotka rajottavat ulkomaalaissyntyisien tyb-

laisten liikkumista ja loukkaavat Aasian kansoja, ovat erotta-

mattomia osia Amerikan imperialismin jarjestelmasta. Isan-

tien uusin vaatimus on, sellaisena kuin se ilmaistaan huono-
maineisessa Brandin lakiesityksessa, etta presidentille on an-

nettava taydet valtuudet saannbstella, rajottaa, tai laajentaa

siirtolaisuusmaaraa eri teollisuuksien todellisten tarpeitten

mukaan. lQO-prosenttisuuden apostolit eivat ole ulkomaalais-

syntyisten tyblaisten vihollisia, jos ne niita voivat kayttaa
lakonrikkureina, avustajina "teollisuuden tarpeissa".

Tybvaenaristokratia American Federation of Laborin by-
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rokratian johdossa jakaa suurliike-etujen kanssa hybdyn, joka
saadaan korkeista tullitariffeista ja siirtolaisuuden rajotuk-
sista. Korkeat tullitariffit ovat aineellisena pohjana siirtolai-

suuskiellolle. Ne kohotettiin yhdessa ja ne tulevat kaatumaaii
yhdessa. Sosialistipuolueen platformu vuodelle 1928 osottaa
tuon luopiopuolueen todellisen varin siina, etta. se ei vaadi
rajottamatonta siirtolaisuusvapautta ja hapeallisten siirtolai-

suuslakien kumoamista, vaan ainoastaan "siirtolaislakien muo-
vaamista scllaisiksi, etta ne sallivat perheitten uudelleen yhdis-
tymisen".

Workers (Kommunisti)Puolue on Amerikassa yhta hyvin
tassa, maassa syntyneitten, kuln myoskin ulkomailla synty-
neitten ja neekerityolaisten puolue. Se on koko tyovaenluokan
puolue. Se taistelee isantien ulkomaalaissyntyisia tyolaisia

vastaan kohdistamaa hybkkaysta vastaan. Se taistelee kansal-
lisia ennakkoluuloja vastaan, joka jakaa tyolaisten rivit. Sen
tunnuslause on: Amerikan kaikenkieliset ja -rotuiset tybliiiset,

yhdistykaa!"

VAATIMUKSET

1. Kaikkien tyolaisten on yhdistyttava yhteista vihollista,
kapitalistiluokkaa vastaan estaakseen uusien lakien (rekiste-
roimisen, sormenjaljentamisen, valokuvaamisen) laatimisen
ulkomaalaissyntyisia tyolaisia vastaan ja kaikkien nykyisten,
ulkomaalaissyntyisia tyolaisia. loukkaavien lakien kumoami-
seksi.

2. Kaikkien tyolaisten on kaytava. aktiivista taistelua kis-
koakseen juuriaan myoten irti tyonantajaluokan ulkomaalais-
syntyisia. tyolaisia. vastaan vaalimia ennakkoluuloja ja vetaak-
seen miljoonat ulkomailla syntyneet tyolaiset yha. enemman ja
enemman taman maan poiiittiseen elamaan ja luokkatais-
teluun.

TYoTaTEKEVaT NAISET

Tybtatekevien naisten lukumaara kasvaa saannollisesti.
Tanaan on tassa maassa S 1A miljoonaa yli kymmenen vuoden
ikaista tyblaisnaista.

Kapitalistit ovat perheen pyhyyden apostoleita, mutta ne
tiviit emmi Barltea tyovaenluokan perhe-eliimaa, jos teollisuu-
den tarpeet lekevat sen valttamattbmaksi. Ne eivat voi vas-
tustaa voittojen kutsuvaa aanta. Taysikasvuisten naisten ja
naimisissa olevien naisten lukumaara kasvaa nopeasti teolii-
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suudessa. Niitten lukumaara oli v. 1920 mennessa noussut

lanes kahteen miljoonaan. Tehtailijat pitavat naisia miehia
parempina siksi, etta. ne tekevat vahemman vastarintaa kapi-

talistiselle sorrolle kuin miespuoliset tyolaiset. Miestyolaisten

tilaile asetetaan uscin naistyolaisia, silla uuden koneiston

kaytantoonottaminen tekee miespuolisten tyolaisten taidon tar-

peettomaksi. YIeisena saantbna' naiset tyoskentelevat vahem-
man hyviipalkkaisilla aloilla ja saavat vahemman palkkaa sa-

manlaisesta tybsta. Sellainen, eika mikaan muu, on kapitalis-

min logiikka. Tyolaisnaiset tarvitsevat enemman suojelusta.

Ne ovat heikompia kuin miespuoliset tyolaiset; siksi ne saa-

vat vahemman suojelusta ja ovat alistetut suuremmalle riis-

tolle kuin miespuoliset tyolaiset.

Kommunistipuolue ei missaan tapauksessa vastusta nais-

ten olemista teollisuudessa tybssa. Se on sita mielta, etta

astuessaan teollisuuteen tyolaisnaiset voidaan saada tehok-

kaammalla tavalla ottamaan osaa tyovaenluokan taisteluun

kapitalistista riistoa vastaan. Mutta se kutsuu tyolaisia tais-

telemaan niita turmiollisia vaikutuksia vastaan, joilla teolli-

suustyb murjoo naisia ja taistelemaan riittavan suojeluksen

puolesta naistyblaisille. Vain kommunistinen yhteiskunta voi

poistaa tyovaenluokan naisten hartioilta perhetalouden hoita-

misen ja tehdastybn kaksoiskuorman.

VAATIMUKSET

1. Lain kautta on naisten yotyb, ylityo ja urakkatyb kiel-

lettava.

2. Lain on saadettava avustus tyblaisnaiselle koko ras-

kaanaoloajalta ja lapsen synnytysajalta, jonka on noustava
samaan summaan kuin tybskennellessa taysr palkka.

3. Lain kautta erikoiskorvauksia tybltisnaisille yhdeksan
kuukautta kestavalle lapsen imetysajalle. Imettaville aideille

on mybnnettava puolen tunnin poissaolo-oikeus joka kolmen
tunnin kuluttua jokaisessa tybpaikassa.

4. Tyolaisnaiset on jarjestettava. ammattiunioihin ja

kaikki esteet, rajotukset ja loukkaukset, joita on naisia vas-

taan ammattiunioissa, on poistettava.

5. Sama palkka samasta tybsta seka mies- etta nais-

puolisille tyolaisille.

NUORISO, LAPSITYo JA VALISTUS

Lasten ja nuorten tyolaisten riistaminen on yksi Ameri-
kan kapitalistisen yhteiskunnan tukipylvaita. Lasten veri ja

nuorten poikain ja tyttbjen hiki ovat kasvavassa maarassa
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suurliikkeen voittojen lahteena. V. 1920 sensuksen mukaan uti

yli miljoona 10- ja 15-ikavuosien valilla olevaa tyotatekevaa
lasta Yhdysvalloissa. Tamiin hapean taydennykseksi oli naista
raatavista lapsista 378,000 kymmenen ja kolmentoista ikavuo-
sien valilta. Mitaan tilastoja ei ole olemassa lasten tyosta,
jotka ovat alle 10 vuoden ijan — se onkin ainoa syy, miksi ei

ole olemassa mitaan raporttia niista kymmenista tuhansista
pienemmista. tybvaenluokan lapsista, jotka orjastavat meidan
dollarisivistyksemme kunniaksi.

Kaikkiaan on lahes nelja miljoonaa nuorta tyblaista ja
ainakin yksi miljoona poikia ja tyttoja yksistaan teollisuus-

laitoksissa. Teras ja rauta, kivihiili- ja kutomotehtaat ovat
meidan tybvaenluokkamme nuorison paiiasiallisina "leikki-

kenttina". Teknillinen edistys merkitsee nuoriso- ja lapsityon
edistysta kapitalismin vallitessa. Amerikan demokratian suu-
rimpia saavutuksia on etta Yhdysvaltain ylioikeus, tuo Ameri-
kan vapauksien huonossa huudossa oleva vartija, julisti kaikki
lapsityota kieltavat lait perustuslakivastaisiksi.

Kapitalismin propaganda-agenttuurit ylistelevat valistuk-
sen ihmeellista edistysta. Ne unohtavat sen, etta tybvaen-
luokan lasten valistuksen ainoana tarkotusperana on istuttaa
niitten mieliin niin varhain kuin mahdollista kunnioituksen ja
pelon tunteen kapitalistista yhteiskuntaa kohtaan, Valistus on
Uiokkavalistusta tassa maassa. Korkeampi valistus on liiaksi

kallista tybvaenluokan lapsille. Alkeisvalistus on perinpohjin
sotkettu kiihkoisanmaallisuudella ja uskonnollisilla ennakko-
luuloilla. Virallisten tilastojen mukaan v. 1920 ainoastaan
73 % lapsista oli koulussa kuudennelle luokalle ja vain 58 %
kahdeksannelle luokalle asti. Toisin sanoen miltei puolet lap-
sista ei kaynyt lapi edes alkeiskouluakaan. Koulut ovat ylen-
maarin sullotut tayteen. Kehitysvastaiset lait estavat ykSinpa"
luonnontieteittenkin opettamisen useissa valtioissa. Etelassa
vallitsee Jim Crow valistus. Kuuluisa "akateeminen" vapaus
on Amerikassa pelkkii tarina.

Kapitalismin vallitessa on valistus isantaluokan yksin-
oikeus. Vain kommunistinen yhteiskunta tulee taman mono-
poolin sarkemaan ja poistamaan valistuksen luokkaluonteen
muuttaen sen yhteistoiminnalliseksi valistukseksi ja tehden
valistuksen pakolliseksi, yleiseksi ja tasapuolisesti kaikkien
saatavaksu

VAATIMUKSET

1. Lain kautta alle 16-ikavuotisten lasten tyontekemisen
pakollinen lopettaminen ja valtio yllapitamaan ne lapset,
jotka ta.Ua hetkella ovat tyossa. Kaikilta nuorilta tyblaisilta
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on kiellettava maan alia tydskentely, yotyb, ylitybn tekeminen

ja tybskentely terveydelle vaarallisissa teollisuuksissa* Kuuden
tunnin tybpiiiva kaikille 16—18-iklivuosien valilla oleville nuo-

rille tyblaisille.

2. $20,00 minimipalkka viikossa kaikille nuorille tyblai-

sille, seka 5-paivan tyoviikko.

3. Tehtaisiin on perustettava tybkouluja nuorten tyblais-

ten harjaannuttamiseksi teollisuuteen, joissa yhdistetaan tuo-

tantoon osaaottaminen ammattiopetukseen ja yleiseen opetuk-

seen. Nama koulut on muovailtava Soviettien Unioissa kay-

tiinnbssa olevien tybkoulujen malliin ja niitten tulisi olla am-
mattiunioihin ja tyblaisten tehdaskomiteoihin kuuluvien nuor-

ten tyblaisten kontrolloimia. Nuorten tyblaisten on saatava

taysi palkka koulussa oloajalta, ja ne timnit, jotka koulussa

ollaan, kuuluvat siiiinnblliseen yleiseen tybaikaan,

4. Kouluja on heti kliytcttava tybttbmina olevien tyblais-

ten lasten ruokkimiskeskuksina valittamatta siita, ovatko na-

ma lapset kouluijassa taikka ei. Naitten ruokkimisasemien

tulee olla tyolaisvanhempien valvonnan alaisuudessa. Tybtto-

mien lapsille on annettava maksuista vapaa vaatetus ja laa-

karin hoito.

5. Jokaiselle nuorelle henkilblle, joka on tayttanyt 18

ikiivuotta, tai joka on siita ylitse, on annettava mahdollisuus

aanestiimiseen, iKun on kylliksi vanha tekemiian tybta., on

kylliksi vanha mybskin aanestamaan.
6. Nykyisissa kouluissa on annettava: (a) maksuista va-

paa ja tasapuolinen valistus alkeiskoulusta lahtien aina lapi

yliopiston; (b) heti on hankittava helpotusta koulujen liiaksi

tayteen sulloutumiseen rakentamalla uusia kouluja; (c) uskon-

non^ja jingoismin (kiihkoisanmaallisuuden) opetus on poistet-

tava, Jim Crow valistus on lakkautettava; (d) mitaan opet-

tajien loukkauksia tai vainoamisia ei saa tapahtua siksi, etta

niilla on ''kumoavat" poliittiset mielipiteet. Opettajilla tulee

olla oikeus jarjestymiseen.

ASUNTOKYSYMYS

Mikiian ei julkeammin tuo "tasa-arvoisuuden" todellista

luonnetta kapitalismin vallitessa esille kuin asuntokysymys.
Isantien luokan jasenet asustavat kaikkein ioistavimmissa

huoneustoissaan mita ylellisimmissa palatseissa. Ne mono-
polisoivat itselleen puhtaat ja leveat kadut "kunnioitettavissa"

asuntokeskuksissa. Tyblaiset ovat cristetyt kaikkein vasten-

mielisimpiin ja epatervecllisimpiin osiin tayteensullotuissa

kaupungeissamme.
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Tayteen sullotut hbkkelit kurjassa slummiymparistbssa
ovat proletaarien kotien paapaikat. Kuolemalla on suurin saa-

liinsa tyovaenluokan kaupunginosissa ja erittainkin lasten

keskuudessa. Vuokrat ovat sietamattbman korkeat tyolaisille.

Keskimaarin on tyolainen pakotettu kuluttamaan 25 % pal-

kastaan vuokraan. Kapitalistisen yhteiskunnan oikeuskasit-

teen mukaista on, etta. mita korkearnmat tulot, sita alemmat
ovat vuokrat suhteellisesti.

Hallltus — enempaa federaalinen, eri valtioitten kuin
kunnallishallituksetkaan — eiviit tee niin kerrassaan mitaan
lievittaakseen asuntopulaa taikka laskeakseen korkeita vuokria.
Rakennuskeinottelijat eivat rakenna asumuksia tyolaisille, silla

huonosti palkattu palkkatyolainen ei pysty maksamaan vaa-
dittuja korkeita vuokria. Kymmenettuhannet tyolaiset ovat
pakotettuja asumaan valottomissa huoneissa ilman riittavia

viemarilaitoksia, ilman lammityslaitoksia, vailla riittavia

ilmanvaihtovalineita ja vailla tuoretta vetta.

Repaisevana vastakohtana Amerikan kapitalistisen halli-

tuksen rikolliselle suhtautumiscne asuntokyaymykseen ovat
Soviettien Unionin tyolaisten hallituksen toimenpiteet. Soviet-
tien Unionin tyolaisten hallitus kansallistutti kaikki kapitalis-
tien asunnot tyolaisille. Se luovutti kaikki kapitalistien palat-
sit ja huvilat tyolaisille. Se laski palkkatyolaisten vuokria
niin paljon, etta ammattitaidoton tyolainen maksaa ainoastaan
nimellisesti vuokraa. Asuntojen rakentaminen tyolaisille ka-
sittaa tarkean osan koko Soviettihallituksen rakennusohjel-
masta. Se kayttaa vuosittain satoja miljoonia palkkatyolai-
sille asuntojen rakennuttamiseen.

VAATIMUKSET

1. Kuntien on huolehdittava vuokrien alentamisesta tyo-
laisille. Vuokran palkkatyolaiselle ei tulisi nousta yli 10 %
hanen palkastaan.

2. Kunnan varoilla rakennettuja taloja olisi vuokrattava
tyolaisille ilman voittojen kiskomista.

S. On heti laadittava valtion lakeja, joissa peruutetaan
talonomistajalta oikeus palkkatyolais-vuokralaisensa haata-
miseen.

4. Talonomistajien pakollinen huonossa kunnossa olevien
tyovaenluokan asuntojen korjaamisvelvollisuus.

5. Kuntien on heti perustettava koteja tyottomien suojaa-
mista varten.

6. Kunnallista avustusta tyolaisille osuustoiminnallisten
asumusten rakentamiseen*
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KIELTOLAKI

Kieltolaki, sellaiscna kuin sita tassa maassa "pannaan

taytantoon" ja rikotaan, on yksi kaikkein kouraantuntuvim-

mista esimerkeista kapitalismin madannaisyydesta ja tekopy-

hyydesta.
Workers(Kommunisti)Puolue ottaa seuraavan kannan

kieltolakikysymyksessa.

:

Kieltolaki saatettiin kaytantbbn pitiien silmalla tehtaili-

joitten etuja. Pennsylvania Manufacturers' Journal (Penn-

syivanian tehtailijoitten iehti) esittaa tamiin puolen asiasta

seuraavasti: "Me uskomme, etta Amerikan tehtailijoiiie ei ole

toista merkitykseltaan tarkeampaa kysymysta. kuin kieltolaki".

Vakijuomien kayton kielto pienentaa tyolaisten tarpeita ja on

siten omansa laskemaan hanen tybvoimansa hintaa. Kielto-

lain kaytantbbn saattaminen kasitti vrotlamat toman osan
tybnantajaluokan ratsionalisoimisohjelmasta. Se tekee tyblai-

sen paljoa tehokkaammaksi, paljoa soveltuvammaksi koneis-

toon, Se on renkaana yleisen tybnteon kiihdyttamisen jarjes-

telmassa. Kieltolain kaytantbbn pakottaminen on tyypillinen

luokkatoimenpide. Rikkaat ihmiset ovat poikkeusasemassa
sen taytantoonpanemiseen nahden. Koko sen taakka lankee
proletaaristen ainesten niskoille.

Kieltolaki sulkee sisaansa. kaikkein klassillisimmalla

tavalla tybnantajien peruskatsomukset tyblaisista. Se ei lii-

kuta kapitalistia lainkaan, onko vakijuomien kayttaminen
vahingollista tyblaiselle. Ei mybskaan se, etta vakijuomat
auttavat hanen fyysillista ja henkista havittamistaan, mutta
yksinomaan vain siksi, etta vakijuomain kayttaminen kasittaa,

silloin kun tyolaiset sita tekevat, mita suurimman rikoksen

paaoman etuja vastaan. Silla tyolainen ei anna ainoastaan
tybaikanaan elamaansa kapitalisteille, vaan koko paivan ajan

ja aina. Sybdessaan, juodessaan ja nukkuessaan palvelee tyo-

lainen vain yhta. tarkotusperaa : tybvoimansa yllapitamista

kapitalisteja varten. Se tosiseikka, etta tyolainen kuluttaa

ravinnon, jonka han palkallaan ostaa, pakottaa hanet myy-
maan tybvoimansa uudelleen. Kapitalistia Hikuttaa se, miten-

ka tyolainen syb ja juo. Jos tyolainen kuluttaa palkkansa
vakijuomiin, jos han juopuu sunnuntai-iltana, ellei han ole

taydessa terassa tybntekoa varten maanantaina aamulla — se

ei kasita loukkausta tyblaisen etuja vastaan, mutta suuren
rikoksen kapitalistin etuja vastaan — se merkitsee kapitalistin

silmissa sen tybvoiman vaarentamista, mika kuuluu hanelle.

Nama, eivatka mitkaan muut, ovat kapitalistien katsomukset
tyolaisten yksityisesta eiamasta. Kieltolaki ei ole mitaan
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muuta kuin naitten katsomusten kaytannossa toteuttamista,

Toisaalta kayttovoimana kieltolain taytantoonpanemista

vastaan, perustuslain kahdeksannentoista lisayksen ja Voj-

stead-lain kumoamisen puolesta toimii voimakas alkoholipaa-

oma, jolla viela yha edelleen on suunnattomat sijoitukset

vakijuomateollisuudessa.
Kieltolain ^taytantoonpaneminen" loi suunnattoman syyt-

tajien, urkkijoitten, provokaattorien ja oikeuksien hallinnolli-

sen koneiston. Taman koneiston pyrkiinyksena on lisata kapi-

talistisen hallituksen valtaa ja on kirjaimellisesti osana lak-

kojen sarkemisaparaatissa.
Sen vuoksi etta kapitalistista kieltolakia ei ole pantu tay-

tantoon, on luotu voimakas salakapakoimisteollisuus, jolla on
satojen miljoonien dollareitten paaoma. Taman teolli.suudeii

vaarat korvaa aarimmaisen korkea voitto. Huolellisesti ra~

kennettu maanalaisen kapitalistisen maailman systeemi piilot-

tautuu "kunnioitettavan" kapitalistisen maailman pinnan alia.

Silla ovat omat urkkijansa, provokaattorinsa ja pyssyhurt-
tansa, joita varsin usein kiiytctaan tybvaen liiketta vastaan,

tyblaisten lakkoja vastaan. Naitten kaksoisveljien yhtyma,
nimittain kapitalistisen kieltolain taytantbonpanemisen ja kapi-

talistisen salaviinakaupan yhteensulautuma, on luomit ennen
kuulumatnnta madiinnaisyytta, rikullisuutta ja tekopyhyytta.

Republikaani- ja demokraattipuolueen ottama kanta kiel-

tolakikysymyksessa on malliesimerkki kapitalistisesta dema-
gogiasta. Se ei ole taistelukysymys naitten kahden pnolueen
valilla, mutta ennemminkin kummankin puolueen sisalla.

Sangen usein kirutaan marasta kurkusta kuivan puolen tap-
pelusanomaa, Kieltolakikysymyksen suurimpana poliittisena

kysymyksena pitaminen palvelee vain yhta piiamaaraa. Se
peittaii kaikkien todellisten erimielisyyksien puutteen kapita-
lististen puolueitten valilla ja vetiia tyolaisten huomion
pois todellisista tarkeistii raatavien joukkojen luokka-
kysymyksista. Erikoisen hiipeallinen on Amerikan Sosia-
listipuolueen kanta kieltolain kaytiintoonpanemiseen. Se
selittaa vastustavansa kieltolakia siksi, etta "edelleen tasta
traagillisesta farssista kiinni pitaminen uhkaa taydellista lain

ja jarjestyksen murtumista". Tama paljastaa Sosialistipuo-
lueen todellisessa roolissaan kapitalistisen lain ja jarjestyk-
sen yllapitajana. Monet tybnantajaluokan jasenet mydskin,
jotka kannattavat kieltolakia kapitalistisen tehokkuuden kan-
nalta katsottuna, ovat sen tiukkaa taytantoonpanemista vas-
taan, silla ne kasittavat, etta nykyisissa olosuhteissa sen tay-
tantobnpaneminen olisi mahdottomuus ja samalla kertaa heita
huolestuttaa se, etta joukkojen usko "lakiin ja jarjestykseen"
horjutetaan.
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Alkoholismi on kapitalistisen yhteiskunnan kaikkein pa-

himpia yhteiskunnallisia paheita. Alkoholismi on kapitalisti-

sen yhteiskunnan itsensa seuraus. Elaman epavarmuus, stan-

dardisoidun tehtaan tybn yksitoikkoisuus, joukkojen kulttuuri-

tason alhaisuus ja epatoivoinen kbyhyys ovat syyna tahan

yhteiskunnalliseen paheeseen. Ainoastaan kommunistinen yh-

teiskunta saattaa taman paheen parantaa kohottamalla jouk-

kojen kulttuuritasoa tybn vuorottamisen kautta, tekemalla

lopun elamisen epavarmuudesta ja poistamalla kbyhyyden.

Taistelu alkoholismia vastaan, jota kommunistit kayvat mita

tarmokkaimmalla tavalla, kiisittaa osan yleisesta taistelusta

kapitalismia vastaan. Ainoastaan kapitalistisen jarjestelman

kukistaminen tulee lakaisemaan sivuun halveksittavan sala-

viinateollismiden ja yhta halveksittavan, madannaisen ja teko-

pyhiin kapitalistisen kieltolain toteuttamisen.

VAATIMUKSET

1. Workers(Kommunisti)Puolue kannattaa Volstead-lain

ja kahdeksannentoista perustuslakilisayksen kumoamista.

2. Federaalisen ja valtioitten kieltolain kaytantodnpane*

misen aparaatin hajottamista.

3. Tarmokasta propagandaa alkoholismia vastaan yhtena
kaikkein ilkeimmista kapitalistisen jarjestelman yhteiskunnal-

lisista paheista.

ETEENPAIN KOHDEN TYoLaISTEN JA FARMAREITTEN
HALLITUSTA

Tama on luokkataistelun platformu. Nama ovat ne vaati-

mukset, jotka Workers(Kommunisti)Puolue esittaa nykyisissa
presidentinvaaleissa. Mutta mitkaan naista vaatimuksista,
eivatka nama vaatimukset yhteensakaan merkitse koko Kom-
munistipuolueen ohjelmaa. Me kehotamme tyolaisia kokoon-
tumaan Kommunistipuolueon ympiirille helliUarnattmnaan
taisteluun naitten vaatimusten ympiirille, jotka toteutettuina
tulisivat suojelemaan raatavia tybliiisjoukkoja trustiutuneen
paaoman kaikkein pahimmilta vaikutuksilta. Mutta toteutet-

tuinakaan eivat nama vaatimukset tulisi vapauttamaan tyo-

vaeniuokkaa kapitalistisen sorron ja riiston kaksoisikeesta.

Ainoastaan Kommunistipuolueen koko ohjelman toteuttaminen

saattaa saada aikaan tybvaenluokan vapauttamisen, Kommu-
nistipuolueella ovat seuraavat tarkotusperat:
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Proletariaatin muodostaminen luokaksi, sen erottaminen

toisista luokista, sen luokkatietoisuuden kehittaminen, sen

jarjestaminen ja sen taistelukykyisyyden kehittaminen ; kom-
munistisen joukkopuolueen jarjestaminen johtamaan tyovaen-

luokan taisteluita kaikkia kapitalistisia puolueita vastaan.

Tyovaenluokan kaikkein yleisimpien kansainvalisten etu-

jen esittaminen kokonaisuudessaan sellaisina kuin ne esitetaan

Kommunistisen Internatsionalen periaatteessa ja kaytann<5ssa;

Kapitalistisen vallan kukistaminen;
Poliittisen vallan valtaaminen tyovaenluokan kasiin ja

proletariaatin diktatuurin perustaminen.
Amerikan imperialismi on hyvin voimakas. Kapitalismi

on tassa maassa yha viela nousukaudessaan. Mutta se on yha
enemman ja enemman tulemassa erottamattomaksi osaksi

maailman kapitalismista, joka on kokonaisuuteensa katsoen

astunut viimeiseen kehitysasteensa rappeutumiskauteen.^

Yhdysvaltain imperialismi ei tule kykenemaan lahjomaan
montaakaan vuotta enaYaJ tyovaenluokan laajoja osia. Se ei ole

maailman ainoa tyopaja, kuten Suur-Britannia oli useita vuo-
sikymmenia. On olemassa toisia mahtavia imperialistisia val-

toja rajottamassa Yhdysvaltain imperialismin laajentumista,

jotka sen kanssa kilpailevat jokaisella rintamalla. Uusien
imperialistisien sotien vaarat kohoavat yha uhkaavimpina ja

suurempina taivaanrannalle.
Sosialistisen Soviettien Unionin Tasavallan olemassaolo

itsessaan, joka vapautti kuudennen osan maapallon kamarasta
kapitalistisesta vaikutusvallasta ja laajentumisesta, on taaskin
rajotus Yhdysvaltain imperialismin kasvamiselle. Proletaari-

sen vallankumouksen voimat kokoontuvat myoskin toisissa

maissa. Saksan Kommunistipuolueen saama, yli kolmen mil-

joonaan nouseva aanimaara; Ranskan Kommunistipuolueen yli

miljoonaan nouseva aanimaara; Puolan iKommunistipuolueen
saama vaalivoitto, joka, vaikkakin maan alle ajettuna, kykeni
kokoomaan ymparilleen Puolan tyovaenluokan enemmiston —
ovat ainoastaan niin monta esimerkkia tyovaenluokan vallan-
kumouksen iegioonan kasvamisesta.

Aasian sorrettujen kansojen vapautustaistelu ja Latina-
laisen Amerikan karsivien kansojen kasvava vastarinta, kasit-

tavat uuden rajotuksen Yhdysvaltain imperialismin ylospain
kehitykselle. Amerikan imperialismissa on perinnaisia sisaisia

ristiriitoja, jotka vastustamattomalla voimalla tekevat tybta
sarkeakseen koko systeemin. Tuotannon valineitten yksityisen
omistuksen luoma anarkia johtaa kiertamattomasti murhaa-
vaan kilpailuun, kriiseihin ja sotiin. Amerikan kapitalistisen
yhteiskunnan luokkaluonteen taytyy valttamatta johtaa iuok-
fcasotiin. Amerikan kapitalismin sisalla olevat karjistyvat
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ristiriidat tulevat nostattamaan jattimaisia voimia, jotka tule-

vat olemaan kylliksi suuria sen kukistamiseen. Sen 17 mil-

joonan teollisuustyolaisen liitto, sen 10 miljoonaa neekeria ja

sen 7 miljoonaa riistettya vuokrafarmaria ja maanyiljelystyo-

laista tulevat muodostamaan voimakkaan plokin, joka tulee

pystymaan murskaamaan isantien nykyisen diktatuurin.

Naitten riistettyjen ja sorrettujen joukkojen nousu, joka

tulee perustamaan tyolaisten ja farmareitten hallituksen, tulee

jarjestamaan oman valtioaparaattinsa tyolaisten neuvostojen

muotoon ja tulee murtamaan kapitalistien monopoolin tuotan-

non valineisiin nahden.
Yhdysvaltain Tyolaisten ja Farmareitten Hallitus tulee

pakkoluovuttamaan kaikki laajan asteen teollisuudet, rauta-

tiet, jattilaisvoimalaitokset, teurastuslaitokset, viljaelevaatto-

rien yhtymat. Se tulee kansallistuttamaan kaikki laajat maa-
omaisuudet ja tulee perustamaan suunnattomia kollektiivisia

valtion farmeja ja tyydyttamaan kiinnityslainojen alia huo-

kaavien ja vuokrafarmareitten maantarvetta. Se tulee kan-

sallistuttamaan kaikki pankit ja kauppalaitokset, Yhdysval-

tain Tyolaisten ja Farmareitten hallitus tulee heti vapautta-

maan kaikki Amerikan siirtomaat; se tulee myontamaan tay-

den itsemaaraamisoikeuden kaikille Latinalaisen Amerikan
kansoille; se tulee toteuttamaan tayden yhteiskunnallisen

tasa-arvoisuuden neekereihin nahden. Se tulee riisumaan

isantaluokan aseista ja aseistamaan tyotatekevat luokat.

Eteenpain kohden Tyolaisten ja Farmareitten Hallitusta!

Eteenpain hellittamattoman luokkataistelun tieta! Workers-
(Kommunisti)Puolue on luokkataistelun puolue. Se on kapi-

talistisen yhteiskunnan verivihollinen. Se taistelee tyovaen-

luokan taydellisen yhtenaisyyden puolesta; tassa maassa syn-

tyneitten ja ulkomailla syntyneitten tyolaisten ja neekerityo-

laisten yhteisen taistelun puolesta yhteista vihollista, trustiu-

tunutta paaomaa vastaan.
Workers(Kommunisti) Puolue kehottaa kaikkia tyolaisia ja

riistettyja farmareita jattamaan vanhat kapitalistiset puolueet.

Tyolaiset ja riistetyt farmarit, aanestakaa. Workers-
(Kommunisti)Puolueen puolesta ja yhtykaa Workers-(Kommu-
nisti ) Puolueeseen

!

Kokoontukaa luokkataistelun platformun ymparille!

Alas kapitalistinen vallanpito!

Eteenpain kohden Tyolaisten ja Farmareitten Hallitusta!

~0



ANNA KANNATUSTASI

$100,000.00
KOMMUNISTISELLE VAALITAISTELURAHASTO'LLE

Kommunistien vaalitaistelun tarkotusperana on nos-
tattaa tyolaiset ja tyotatekevat farmarit vallankumouk-
selliseen taisteluun kapitaiisteja ja heidan pystytta-
maansa hallitusta vastaan.

Workers (Kommunisti) Puolueen vaalitaistelun

tunnuslauseet ovat:

2.

Jarjestymattomien jar-

jestamisen puolesta.
Kaivosmiesten ja kuto-
mtyolaisten kaymalle
taistelulle on annettava
kaikki raahdollinen tuki
ja kannatus.

3. Soviettien Union tun-
nustamisen ja puolus-
tuksen puolesta.

Labor Partyn puolesta.

5. Tyolaisten ja tyotate-
kevien farmareitten hal-
lituksen puolesta.

4.

6. Palkkojen polkemista ja
estetuomioita ja kompp.
unionismia vastaan.

7. Taisteluun tyottomyyt-
ta vastaan.

8. Taisteluun ammattiunio-
byrokratian harjoitta-

maa pettamista vastaan

9. Taisteluun neekerirotua
vastaan harjotettua sor-
toa, loukkausta vastaan.

10. Taisteluun imperialism

tista sotaa vastaan.

AUTTAKAA VAROJEN HANiKKIMISESSA:
Kommunistien saattamisek-

si vaalilistalle.

Vaalitaistelukirjallisuuden

julkaisemisessa ja levit-

tamisessa.

Puhujien lahettamisessa yli

mantereen ja joukkoko-
kousien jarjestamisessa.

Vaalitaistelussa tarvittavan
julkisuuden ja ilmotta-
misen saamisessa.

Lahettakaa kaikki suomalaisten tyolaisten ja tyota-
tekevien farmareitten keskuudessa vaalitaisteluun kera-
tyt varat osotteella: David Heino, Workers (Kommu-
nisti) Puolueen Suomalaisen Toimiston ja Suomalaisen
Tyovaenjarjestojen yhteisen vaalitaistelukomitean rahas-
tonhoitajalle, 1000 Belmont Ave., Chicago, 111. Kaikki
tata tieta kertyneet varat tullaan lahettamaan Workers
(Kommunisti) Puolueen Kansalliselle Vaalitaisteluko-
mitealle, jonka rahastonhoitajana on Alexander Trachten-
berg, 43 E. 125th Street, New York, N.Y.



Tilatkaa

DAILY WORKER
Ainoa englanninkielinen tydvaenluokan paivalehti

Amerikassa. Tilaushinta v. $6.00.

26—28 Union Sq., New York, N. Y.

o

SUOMALAISET TYoLaISTEN PaIVaLEHDET
OVAT:

TYoMIES
Box 553, Superior, Wis.

Tilaushinnat: $5.00 vk. omalla alueella ja

$6.00 ulkopuolella.

o

ETEENPAIN
Sta. A., Worcester, Mass.

Tilaushinta $6.00 vk.

o —

TOVERI
Box. 99, Astoria, Oregon.

Tilaushinta $5.50 vk.

Kaikilla yllamainituilla suom. lehtiliikkeilla on myos-

kin taydellisimmat suomaL kirjakaupat koko maassa.


